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 اإلهداء
 

 إلى ...                  

 ....أميوآخرها  ل األوطانأو               



 شكر و عرفان

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم       

 (251البقرة:( {َواْشُكُروا ِلي َوََل َتْكُفُرونِ }
وجكك (   ككن  وتككي وتوثمقككي ر ككل الشكككر لككك   كك   الشكككر ) ز كك      

 سكااي  الششكر خك   كم ل أكان لي  وتًا ثي إتجاز هذا البحث روأ
 طشككككرراثككككر  الككككر اور  مككككرح  جمككككر لحر،ككككي و اا ماككككي ر والككككر اور 
  مقكككوح فوسككك  َلقاراحكككي الشو كككوي وت ولكككر   الشدكككا رر والكككر اور 

 أسأل هللا تمالن أن  ج ل ل  مي    خمر.لا ولر   الشدا ر 
والشكككككر الج لكككك  لككككك  أسككككاتذة ق ككككل ال ركككك  المر مكككك  ولجمكككك  الرراسككككا  

الخككال  لمككا  اي الكرلشكك  وأخكك    ككم ل الخككال الم لكك  والشكككر رالم ما
الكككر اور  اسكككر المبكككا   الكككذ  رشرتكككي  حبكككي ور افاكككي واألح الحمكككون 

  واهاشا ي.
و ككك   ككك  وقككك  إلكككن رثكككال   و مكككال  حشكككر رشكككا اي  واَل امكككان لدكككر ق

 .  جاتبي  حف ًا و  اترًا 
 و   هللا الاوثمق .                              

 
 الباحث      

 



                                   ABSTRACT    

                                     
 

       The subject of this thesis is "The Linguisti Explanation 
in Ma`any Al-Qoraan by Al-Akhfash Alawassat" This thesis 
deals with the explanation of the phonetical ,morphological 
and grammatical  reasons mentioned by Al-Akhfash and 
discusses it linguistically and explains what changes had 
happened to it with the comparison of his reasons with those 
of the ancients and modernists as well as the agreement and 
disagreement of his  views with them. 
Focus has also been given to the Qoranic recitations and the 
reciters` points of view towards it . 
This study includes a preface , three chapters and a 
conclusion . 
The first chapter deals with the phonetical  explanation :a 
study of the phenomenon of and methods of achieving and 
facilitating it and the phenomenon of similarity by clarifying 
the reason of diphthong ,curvature, and kinetic continuity ,as 
well as the reason behind the stoppage phenomenon in its 
different types. 
The second chapter ,the morphological explanation :is a 
study of the reason behind the phenomenon of feminization 
,masculinisation , pluralisation as well as other 
morphological reasons. 
The third chapter , the grammatical explanation :is a study 
of the reason behind the inflectional and formative nouns and 
verbs and the reason for the elevation , abrogative and 
nomination and other subjects.In the end , the most important 
conclusions that have been reached through this research 
are displayed at the conclusion.      
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                                   المقدمة

 أ
 

 
 
صلى هللا عليه عالمين والصالة والسالم على أفضل الخلق محمد الحمد هلل رب ال 

 وآله أجمعين .
 

فهي لغة القرآن الكريم التي حظيت  باتتمتام  فإنَّ للغة العربية منزلًة عظيمةً بعد...أّما 
الجوانتتتت   فتتتتي ققا قهتتتتا وأستتتترارتا متتتتن فدرستتتتوتا وبح تتتتواقتتتتد مًا وحتتتتد  ًا وعنتتتتا تهم العلمتتتتا  

العلتتتتل  ذلك  هتتتدذ تتتتذا الدراستتتة  لتتتى عتتتر الصتتتو ية والصتتترفية والنحويتتتة والد ليتتتة  لتتت
 ووقت  عنتدتا فتي  تو   فستيرا النصتوآ القرآنيتةاألوست   األخفت  اللغوية التي  ناولها

التتي القد متة اللغويتة القرآنيتة من مصاقر الدراستا   الذي  عدفي كتابه )معاني القرآن ( 
آرا  العلمتتتتا  القتتتتدما  وبيتتتتان موقفتتتته منهتتتتا  متتتتن ختتتتال  موا نتتتتة آرا تتتته متتتت   وصتتتتل   لينا

 . للغة العربيةالخدمة والمحدثين 
ن عتت ناولتت  فتتي التمهيتتد نجتتذة متتوجزة  مهيتتد وثالثتتة فصتتو     الرستتالة  لتتى قستتم  قتتدو 

رًا لدراستة عتدق متن ولتم ألتل فتي  لتك نظت شتيوخه و المذ ته  حياة األخف  ووفا ه وأشتهر
 .في التعليل منهجه وبيان  المحدثين له

في ثالثة مجاحت    نتاو  األو  لالعلتة  هعر ت)التعليل الصو ي (وفي الفصل األو  
 وال ال  ل العلة في ظاترة الوق .في ظاترة الهمز  وال اني لالعلة في ظاترة المماثلة  

 و جتا  علتى العلتة الصترفية جيتان ب )التعليتل الصترفي(ال اني الفصل في حين اختص
العلتتتة فتتتي ظتتتاترة الت نيتتت  ال تتتاني ل  و العلتتتة فتتتي ظتتتاترة الجمتتتو    األو  لثالثتتتة مجاحتتت 

 .وال ال  ل العلة في قضا ا صرفية أخرى والتذكير 
 قرستتت  فتتتي  أ ضتتتاً  فقتتتد  ضتتتمن ثالثتتتة مجاحتتت  (التعليتتتل النحتتتوي )أمتتتا الفصتتتل ال التتت  

المجحتت  األو ل العلتتة فتتي المعتترب والمجنتتي متتن األستتما  واألفعتتا   وفتتي المجحتت  ال تتاني 
 العلة في المرفوعا  والنواسخ   وفي ال ال  لالعلة في المنصوبا  ومو وعا  ُأخر.

 النتا ج التي  وصل   ليها . وأنهي  الرسالة بخا مة  منتها أشهر



                                   المقدمة

 ب
تتتت  اللغتتتة القد متتتة والحد  تتتة التتتتي أفتتتد  منهتتتا وقتتتد استتتتعن  علتتتى تتتتذا الدراستتتة ب    

ك يرًا نحتتتول الكتتتتاب والمقتضتتت  والخصتتتا ص وشتتترل المفصتتتل وشتتترل التصتتتري  وأستتترار 
وكتتتتتت  المعجمتتتتتا   نحتتتتتولالعين   العربيتتتتتة وشتتتتترل الكافيتتتتتة للر تتتتتي واألصتتتتتوا  اللغويتتتتتة

  وكتتت   فاستتير القتترآن ومعانيتته نحتتول معتتاني الفتتراومفتترقا  ألفتتاق القتترآن ولستتان العتترب 
ومعتتتاني الزجتتتاش والكلتتتاذ والجحتتتر المحتتتي  والجتتتام  ألح تتتام القتتترآن والتجيتتتان فتتتي  فستتتير 

الحجتة فتي القترا ا  الستج  والنلتر فتي القترا ا  المحتس  و القرآن وكت  القرا ا   نحول
والقتتترا ا  القرآنيتتتة فتتتي  تتتو  علتتتم اللغتتتة  وعللهتتتا العلتتتر والكلتتت  عتتتن وجتتتوا القتتترا ا 

تيلعلم أ ضتاً ..وغيرتا  ومن المصاقر التتي لهتا صتلة بمو توعي وأفتد  منهتا .الحد  
)قتتترا ة فتتتي األصتتتوا  فتتتي كتتتت  معتتتاني القرآن القتتترا ا  القرآنيتتتة فتتتي كتتتت  معتتتاني القتتترآن

 أثتر اللهجتا  فتي التوجيته اللغتوي فتي كتت  معتاني القرآن العلتل النحويتتة التوجيته الصتو ي(
 في كتاب سيجويه.
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  ...ــدلتمهيـــــــــــا 
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 أوالً: حياة األخفش األوسط 
 

 األخفش اسمه ولقبه وكنيته :    
، ومن (2)ُيلقب باألخفش األوسط و  ،(1)هو سعيد بن مسعدة وُيكنى بأبي الحسن

 . (3)أيضًا البلخي ، و الخوارزمي ألقابه
 :هن  إقيل عنه  إذ  هو علم من أعالم اللغة وله منزلة علمية عالية في عصره ، و    

، وقد (5) أن ه "أوسع الناس علمًا "، و ذكر ثعلب (4) "كتاب سيبويه "الطريق إلى
هتمام الباحثين المحدثين الذين تناولوا علمه بالدراسة والبحث مستوفين احظي ب

لذا سأكتفي بنبذة يسيرة  حياته عصرًا وشيوخًا وتالمذة وآثارًا بما ُيغني عن التكرار ،
 عنه .
 

 شيوخه :
أخذ ممن أخذ ره في تنمية قدرته العلمية ، فشيوخ عصلقد أفاد األخفش من   

وعيسى  ، ه(111ه(وقيل )ت151)ت، ومن أبرزهم األخفش األكبر(6)عنهم سيبويه
وسيبويه  ،هـ(115)تالخليل بن أحمد الفراهيدي و  هـ(141ت)بن عمر الثقفي 

                                                 

 .31و21: ومنهج االخفش األوسط في الدراسة النحوية ، 133( ُينظر:نزهة االلباء :(1
 .1/515: ( ُينظر: بغية الوعاة(2
 .17( ُينظر: الفهرست :(3
 .11/225( معجم األدباء :(4
 11/221معجم األدباء :و  ،134( نزهة األلباء في طبقات األدباء :(5

 .133لباء :( ُينظر:نزهة اال(6
 



 
  ...ــدلتمهيـــــــــــا 

 

2 

المثنى  وأبو عبيدة معمر بن،هـ( 172تحبيب )ويونس بن ،( هـ175ت)
 .(1)هـ( 215ت)

 تالميذه :
لـــدأل األخفـــش تالميـــذ أخـــذوا عنـــه العلـــم وأ،ـــبحوا علمـــاء بفضـــله ، ومـــن  كـــا     

 وأبوحــــــاتم ه(225)تهــــــتالء التالميــــــذ : أبــــــو عمــــــر ،ــــــال  بــــــن إســــــحا  الجرمــــــي
العبــــــــــــــاس بــــــــــــــن الفــــــــــــــر  أبــــــــــــــو الفضــــــــــــــل  و، ه(255ه(او)255)تالسجســــــــــــــتاني

د هللا بــن عبــو  ه(241) الزيــاديأبــو إســحا  إبــراهيم بــن ســفيا  و ،ه(251)تالرياشــي
،ومـروا  بــن سـعيد بـن عبــاد ه( 236)النيسـابوري محمـد بـن هـانىءأبو عبــد الـرحمن 

 . (2) الُمهل بي
 

 مصنفاته:
 مكانته العلمية الواسعة في النحولألخفش مصنفات كثيرة تدل على     

م والعروض والقوافي ، ولها شهرة واسعة ، يقول الدكتور عبد األمير الورد :" فل
 األخفش حتى كانت كتبه ومتلفاته قد حازت ف قر   على وفاة تمِض مدة نص

على اشتهار واسع لما تدل عليه من علم واسع غزير ،فهي ُتقرأ وُتفسر ويستند إليها 
 .(3) علماء العربية ورجال التفسير "

                                                 

و بغية 2/37نباه الرواة على أنباء النحاة :او ، 66-65نزهة األلباء : 17الفهرست :( ُينظر: (1
 .154، 34، ومنهج األخفش األوسط في الدراسة النحوية : ، ، 1/515الوعاة :

 .122، و مراتب النحويين : 66( ُينظر:مجالس العلماء:(2
 .131لنحوية :( منهج األخفش األوسط في الدراسة ا(3



 
  ...ــدلتمهيـــــــــــا 
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 :(1)وهذه المتلفات هي 
   األوسط_1
       في النحو     معاني القرآ _2
            المقاييس في النحو   _3
 االشتقا _4
 األربعة )ولعلها األزمنة(_5
 العروض_6
 ير المسائل الصغ_1
 المسائل الكبير_7
                 القوافي        _1

 الملوك_15
             معاني الشعر    -11
 األ،وات-12
 ،فات الغنم وعالجها وأسنانها   _13
 وقف التمام_14
              (2) المات القرآ _15
 (3)التصريف _16
 

                                                 

ومنهج األخفس األوسط في الدراسة  ، 2/371، ووفيات األعيا  : 17( ُينظر: الفهرست :(1
 .137-131النحوية :

 .17 ُينظر: الفهرست :( (2
 .2/42ُينظر: أنباه الرواة :( (3



 
  ...ــدلتمهيـــــــــــا 
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       (1)الواحد والجمع في القرآ _16
  (2)البسيط_11

،و)معاني القرآ ( من الكتب التي  غير أ   أغلب هذه الكتب لم يصل إلينا
 . (3)و،لت 

 عقيدته :
 إذ يقول السيوطي :"وقد كا  كا  االعتزال هو العقيدة التي يعتنقها األخفش ،

المعتزله هم "أ،حاب العدل والتوحيد وُيلقبو  و  ،(5)كا  قدرياً ن ه إوقيل (4) معتزليًا "
لفظ القدرية ُيطلق  وقالوا م قد جعلوا لفظ القدرية مشتركًا وه بالقدرية ، والعدلية ،

إذ كا   احترازًا من و،مة اللقب ، على من يقول بالقدر خيِره وشِره من هللا تعالى ،
 .(6) لصالة والسالم القدرية مجوس هذه األمة "الذم به متفقًا عليه لقول النبي عليه ا

أ   أثر العقيدة كا  واضحًا في كتابه )معاني دكتور عبد األمير الورد ويرأل ال
كتابه  عتزالية عند األخفش بوضوح تام فيإذ يقول :"وقد ظهرت النزعة اال (،القرآ 

 .(1) معاني القرآ "
 

                                                 

 .2/141ُينظر: المزهر:( (1
 .1/245ُينظر: األشباه والنظائر:( (2
 .137في الدراسة النحوية : ُينظر: منهج األخفش األوسط( (3
 .1/515( بغية الوعاة:(4
 .2/37( أنباه الرواة:(5
 وُينظر:أثر معاني القرآ  لألخفش األوسط في الكشاف للزمخشري  ، 1/54( الملل والنحل :(6

 .16كواكب محمود 
 .62-61( منهج األخفش األوسط في الدراسة النحوية :(1
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 صفاته ومكانته العلمية :

ذا ثقافة لغوية واسعة يقدر العلماء ويحترمهم ًا متواضعًا كا  األخفش عالم  
وحاز على إعجابهم وتقديرهم لما تركه من ثروة لغوية ونحوية و،رفية وكا  ذا قدرة 

خيرًا منه في الرد على  كبيرة على الجدل والمناقشة ، ولم يجد سيبويه تلميذاً 
نبورية ، فقد لز ( في ما حصل بينهما من جدل في المسألة اه171ت)الكسائي 

 .(1)ئة مسألة خّطأه فيها كلها جادله في أكثر من م
نبههم ،)يعني البصريين( أعلم من األخفش وقال فيه الكسائي :" لم يكن في القوم

 .(2) على عوار الكتاب وتركهم )يعني كتاب سيبويه("
إ  كا   وُنقل عن الفراء أن ه قال عندما علم بخرو  األخفش إلى الرّي :" أّما إن ه

 .(3) خر  فقد خر  معه النحو كلُّه  والعلُم بأ،وله وفروعه "
 أئمة النحو البصريين بعد سيبويه ن ه : " أكبرإل عنه الدكتور شوقي ضيف وقا

  بل هو الذي أعد  لنا فيما بعد وفي رأينا إن ه هو الذي فت  أبواب الخالف عليه ،
وكا  ،ه كا  عالمًا بلغات العربفإن   تلفة ،ثم المدارس المتأخرة المخ مدرسة الكوفة ،

 .(4) ثاقب الذهن حاّد الذكاء "
 
 
 

                                                 

 .5 :سعيد الخثعمي ، كتابه معاني القرآ  ( ُينظر:الدرس النحوي عند األخفش في(1
، وُينظر: أثر معاني القرآ  لألخفش األوسط في الكشاف 67( مراتب النحويين :(2

 .11للزمخشري:
 .11، أثر معاني القرآ  لألخفش األوسط في الكشاف للزمخشري: 47( مراتب النحويين :(3
 .51لمدارس النحوية :ا( (4
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 وفاته :
ه توفي بعد الفراء الذي توفي سنة إن  فقد قيل  لم يتم التأكد من سنة وفاته ،  

  (3)( ه215 )وقيل: ،(هـ 121 )وقيل: سنة ،(2)ه(215 )وقيل :سنة ،(1)هـ (251)
 (5) 215ر الورد سنة،ورج  الدكتو (4) 221وقيل : 

  منهج األخفش يف التعليل
كا  المصطل  الغالب على و  كا  الخلط واضحًا في مستويات األداء اللغوي ،

علوم العربية هو علم النحو ، فقد كا  ما ينطبق على التعليل النحوي ينسحب على 
لمية التعليل الصرفي أو الصوتي أو الداللي ، وهذا ال ينسجم مع واقع الدراسة الع

أ،ب  لكل علم مصطلحاته، ويعود هذا إلى الصلة إذ في العصر الحاضر ، 
يعني تغليب جانب منها  القائمة بين علوم الدرس اللغوي ومستوياته ،إاّل أ   هذا ال

أحكامه و  نها اتجاهاته وقواعده و أقيستهوإلغاء دوره ، فلكل مستوأل م على اآلخر
، أي أ   للصوت علل كل مستوأل علم و  التي ُتدرس في ضوء معطيات كلّ 

 . (6) وللنحو وللداللة كذلك،وللصرف علل 
 
 

                                                 

 .41بصريين :( ُينظر:أخبار النحويين ال(1
 .25وُينظر: أثر معاني القرآ  لألخفش األوسط في الكشاف : 2/463( ُينظر: المزهر (2
 . 25( ُينظر: أثر معاني القرآ  لألخفش األوسط في الكشاف :(3
 . 17: ُينظر: الفهرست ( (4
 .62( منهج األخفش األوسط في الدراسة النحوية :(5
 .1-6: )أطروحة دكتوراه(،رعد نعمة كاظم مسافر ءلفراا عند( ُينظر: التعليل اللغوي (6
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هو ما تمثل لديهم من كو  النحو هو انتحاء سمت كالم  والذي قادهم  إلى هذا
 وذلك  (2)، و العلة النحوية كانت جامعة لخصائص العلة الفقهية والكالمية(1)العرب

 ه(312)توقد استطاع ابن جني، (3)افية آنذاكأل   النحاة تأثروا كثيرًا ببيئتهم الثق
 أ  يدرك الفر  بين العلة في جميع مراحلها في التراث العربي فقهًا وكالمًا ونحوًا 

م،(4)جب وما هو جائزايز  بين ما هو و والتمي هـ( على 133ت)الزجاجي  هاوقس 
 لنظرية (والعلة الجدلية ا ،والعلة القياسية ، ثالثة أضرب هي )العلة التعليمية

تم الفصل بين ثم  ، (6)ونقل السيوطي أربعة وعشرين نوعًا من مشهور العلل (5)
هـ(في كتابه 241ت)نحوية والصرفية على يد المازني الموضوعات ال

أل   الصرف يتناول  من العلة النحوية ؛ اً فالعلة الصرفية ليست جزء ،(1))التصريف(
ل أو حذف أو زيادة أو نقصا  بما ُيثري التغيرات التي تطرأ على المفردة من إبدا
في حين يتناول النحو المفردة من خالل ، اللغة العربية بتنوع الصيغ وزيادة األلفاظ 

 .(7)السيا  ويركز على القاعدة النحوية

                                                 

 .1/35( ُينظر: الخصائص :(1
 .152 ُينظر: االقتراح :( (2
 . 1:عند الفراء( ُينظر: التعليل اللغوي (3
 .1/165الخصائص : ينظر:((4
 .64( ُينظر: اإليضاح في علل النحو :(5
 .73االقتراح : ينظر:((6
 .15: راءعند الف( ُينظر:التعليل اللغوي (1
الهجري ،رعد ( ُينظر: التعليل الصرفي والصوتي في اللغة العربية حتى نهاية القر  الرابع (7

 .15: هاشم 
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 كانقسام  كلّ  ، ومع وجود هذا التباين بينهما ُيوجد هنالك تماثل من جوانب أخرأل 
 . (1) زيادًة على أ   نشأتهما واحدة ة وجدلية ، منهما إلى علل تعليمية وقياسي

 عود إلى أ   العلة النحوية تشرحفيالصوتي التعليل فر  بين التعليل النحوي و أما ال
ية إلى وتن تتصدأل العلة الصفي حي األسباب التي جعلتها على ما هي عليه ،

ز النطقي من يقوم  به الجهار،د المظاهر اللغوية وتفسيرها من خالل مراقبة ما 
حركية وما يصحب ذلك من آثار سمعية نتيجة تحريك الهواء من الجهاز  عملية

والبد لدراسة هذه العمليات النطقية واآلثار  نطقي إلى مركز استقباله في اإلذ ال
 .(2)المصاحبة من أ  تكو  مالحظة حسية و أحيانًا معملية 

رف ونحو وداللة و، مع هذا يبقى هناك تداخل بين علوم اللغة من أ،وات
هو بيا  ا كلها ترمي إلى هدف نهائي واحد ألن ه يمكن الفصل بينها فصاًل تامًا ؛وال

ألغلب القضايا اللغوية في االخفش عرض ،(3)خواص اللغة المدروسة ومميزاتها
كتابه معاني القرآ  ووقف عندها معلاًل في ضوء تفسيره النصوص القرآنية الكريمة 

أل  له أراءه التي يريد لها أ  تظهر،بعد أ  وجد أ   سيبويه على أساس لغوي ؛
عمل كتابًا في النحو ومسائل العربية واستحسنه الناس ،فهو كا  " أحفظ من أخذ 

،ونهج في كتابه اختيار آيات  ( 5)و" أعلم من اخذ عن سيبويه " (4)عن سيبويه"
ظواهر،ومن أنواع هذه معينة من النصوص القرآنية ليعلق فيها معلاًل على بعض ال

 العلل هي :
                                                 

 .11: عند الفراء( ُينظر: التعليل اللغوي (1
 .66( .ُينظر: اللغة العربية معناها ومبناها :(2
 .16كمال بشر: ( ُينظر: دراسات في علم اللغة ،(3
 .1/515(بغية الوعاة :4)
 .133( نزهة األلباء :5)
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 علة مراعاة االصل.1 

وتعني النظر إلى أ،ل وضع الكلمة ،فالكلمة لها أ،ل وضعت عليه وُيعد"ثابتًا 
من ثوابت التحليل اللغوي ترد إليه أنواع الكلمات المختلفة وتستأنس به شواردها 

َوَجَعْلَنا َلُكْم :﴿لىهمز)معائش( في قوله تعاومن أمثلتها لدأل االخفش ،(1)وأوابدها"
وعلل ذلك  همزها بالرداءة ، ،فإذ و  ،(3)وقد ُقرئت بالمد والهمز(2)﴾ َمَعاِيَش  ِفيَها

بقوله :"ألن ها ليست بزائدة وإن ما ُيهمز ما كا  على مثال مفاعل إذا جاءت الياء 
 .(4) زائدة في الواحد "

 (5)﴾ُهْم َأَراِذُلَنا َباِدَي الراْأيِ  ِإالا الاِذينَ :﴿تخفيف )بادي( في قوله تعالى وكذلك 
يبدو ومن يهمزه يجعله -ألن ه من الفعل بدا يرأل األخفش أ   )بادي( غير مهموز ؛

،إذ يقول :" وليس بمهموز ؛ألن ه من)بدا يبدو(،أي :ظهر، وقال  من الفعل )يبدأ(
 .(6)،أي :فيما يبدأ به من الرأي " ﴾َباِدَي الراْأيِ ﴿ بعضهم :

 علةالحمل على المعنى.2
ويعتمد فيها على المعنى ،يقول ابن جني :" هي حمل اللفظ على معقود 

بوز  جمع )القلب( على )قلوب(ما علل فيه األخفش لدأل ،ومن أمثلتها (1)المعنى"

                                                 

 . 121( األ،ول،تمام حسا  : 1)
 .15( األعراف :(2
 .4/353،والتبيا  في تفسير القرآ  : 217( ُينظر: السبعة في القراءات :(3
 .1/325( معاني القرآ  :(4
 .21( هود:(5
 .1/371( معاني القرآ :(6
 .1/145( المحتسب:1)
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ِ َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما :﴿مع أّنه أراد المثنى في قوله تعالى فعول  ﴾ ِإْن َتُتوَبا ِإَلى َّللاا
َوَيُقوُلوَن  }في قوله تعالى :،وكذلك (2):"ألّنها اثنا  من اثنتين "  ،إذ يقول: (1)

بالتذكير  وردت (3){ َطاَعٌة َفِإَذا َبَرُزوا ِمْن ِعْنِدَك َبياَت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َغْيَر الاِذي َتُقولُ 
،وعلل  من خالل تجريد الفعل )بي ت( من عالمة التأنيث مما دل  على تذكير الفاعل
ر فعل الطائفة ألن هم في المعنى رجال "  .(4)االخفش ذلك قائاًل "وقال )بي ت( فذك 

 علة كثرة االستعمال .3
وهي علة ُيعلل بها بعض التغيرات التي تحدث في الكلمة أو في التركيب الشائع 

لب يكاد يكو  المقياس األغ و" (5)عند العرب وغالبًا تقتر  بعلة التخفييفاستعماله 
الذي يقوم عليه التعليل في كثير من الظواهر والسيما ما في ظواهر التخفيف 

حذف  تعليله ،ومن أمثلتها لدأل األخفش(6) " والحذف واالستغناء والترخيم وغيرها
كثرة استعمال ،إذ يقول:" تحذف الهمزة ل (7)﴾َأَرَأْيَت الاِذي:﴿الهمزة في قوله تعالى 

 .(7)هذه الكلمة"
 
 
 

                                                 

 .4التحريم :( (1
 .2/545 :معاني القرآ( (2
 .71( النساء:3)
 .1/262( معاني القرآ  :4)
 .114:( ينظر: التعليل اللغوي عند الفراء5)
 .  72( النحو العربي والدرس الحديث: 6)

 .1( الماعو  :(1
 . 2/576( معاني القرآ  :(7
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 لفرق علة ا.4
تتصل بقصد االبانة إذ يعطى للحكمين المتشابهين مظهرا  مختلفا  وهي علة "

وجوب فت  نو  الجمع  ومن أمثلتها لدأل األخفش ما علل به (1)توخيًا لدقة الداللة "
 .(2) ﴾اْلَعاَلِمينَ  َربِ   :﴿في ضوء تفسيره لقوله تعالى 

  لُيفر  بينها ،ارت هذه مفتوحة ،ا "وإن م : يقول للتفريق بينها وبين نو  التثنية ،

 }،كذلك ما علل به مّد الهمزة في االستفهام في قوله تعالى: (3)"وبين نو  االثنين
ُ َأِذَن َلُكمْ  ليفر  بين االستفهام والخبر ،إذ يقول:"وإن ما ُمد ت في االستفهام ( 4){َآَّللا

فلم تمددها ،ارت مثل  أالترأل أن ك لو قلت وأنت تستفهم :)الرجل قال كذا وكذا ؟(
 .(5)قولك :)الرجل قال كذا وكذا (،إذا أخبرت" 

 
 علة المشابهة .5

علة ُيتكأ عليها للخرو  من اإلشكال اللغوي عند خرو  االستعمال إلى غير وهي 
النو  الخفيفة المفتوح ما إبدال  تعليله أل األخفش، ومن امثلتها لد(6)مابنوا عليه 

عندما أل   هذه النو  تشبه التنوين في نصب األسماء قبلها إلى ألف عند الوقف 
اِغِرينَ :﴿قوله تعالىفّسر   ا("فالوقف عليها )ليكون : إذ يقول ،(7)﴾َوَلَيُكوَنْن ِمَن الصا

                                                 

 .272،وينظر: العلل النحوية في كتاب سيبويه : 61( علل النحو:1)
 .2( الفاتحة:(2
 .1/14 : لقرآ ( معاني ا(3
 .51( يونس :4)
 .1/1( معاني القرآ :5)
 .276( ينظر: العلل النحوية في كتاب سيبويه :6)

 .32( يوسف:(1
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بمنزلة  انفت  ما قبلها فوقفَت عليها جعلتها )ألفًا( ساكنة ، أل   )النو ( الخفيفة إذا
 .(1) "(قولك: )رأيُت زيداً 

 
 اللتباساعلة .6

( ؛ومن أمثلتها لدأل األخفش  لئال تلتبس بـ ما علل به لزوم الالم في خبر )إ  
وفي ثقيلة وهي مكسورة وال تكو  إاّل في معنى ال ا( النافية إذ يقول:"وتكو  خفيفة)م
( رها )الالم (، يقولو :) إ   زيد  خب وال يقولونه بغير )الم( مخافة أ   تلتبس   لُمنطلق 

 .(2) )ما("بالتي معناها 
 
 علة النظير.7

على شيء آخر في االعراب لمناظرته له في أمر من وهي جريا  الشيء 
نصب بالكسرة بدل الفتحة في ضوء تفسيره ، ومثالها ماعلل به األخفش ال(3)األمور

ا جروا "إن م : إذ يقول،( 4) ..﴾ َأنا َلُهْم َجنااٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَْنَهارُ :﴿لقوله تعالى
الجر والنصب  ليجعل جره ونصبه واحدًا كما ُجِعل تذكيره في هذا في النصب ؛

 .(5) تقول: )مسلميَن( و)،الحيَن( نصبه وجره بالياء" ، واحداً 

                                                 

 .1/311: ( معاني القرآ (1
 1/125 : معاني القرآ ( (2

 .271،والعلل النحوية في كتاب سيبويه :12( ينظر: األقتراح :3)
 .25 : ( البقرة(4
 .1/57 : ( معاني القرآ (5
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ليس فيه شيء من الغموض والتعقيد  اً يسير أّما أسلوبه في التعليل فكا  أسلوبًا 
 ت معينة هي :،واتسم بسما( 1)وبعبارات واضحة ومفهومة للمتلقي 

 ال يصرح بلفظ العلة اال  نادراً أواًل : 
ِبْسِم َّللااِ }ما ورد في قوله تعالى:  العلة في مواضع هي :بلفظ األخفش  ،ّرح

ِ َربِ  اْلَعاَلِمينَ  ِحيم. اْلَحْمُد َّللِا ْحَمِن الرا اسم، ألنك تقول إذا ،غرته: )سمي(، " (2){الرا

َما َكاَن َأُبوِك  } و(3){ْرَسْلَنا ِإَلْيِهُم اْثَنْيِن َفَكذاُبوُهَماِإْذ أَ  }وقوله:  ..فتذهب األلف
، فتسقط (يء  رَ مُ )، وفي )امرٍئ(: (ني  ي  نَ ثُ )، ألنك تقول في )اثنين(: (4){ َسْوءٍ  اْمَرأَ 

َيا َهاَماُن اْبِن ِلي }وقوله: (5) {وإّياك نستعين اه ِدنا }وقوله: …(األلف)
وأشباه هذا في القرآ  كثير.  … ،(1){اْرُكْض ِبِرْجِلك .َوَعَذاٍب }: ، وقوله(6){َصْرحاً 

والعلة فيه كالعلة في )اسم( و)اثنين( وما أشبهه، ألنه لما سكن الحرف الذي في 
 .(7)" أول الفعل، جعلوا فيه هذه األلف ليصلوا إلى الكالم به إذا استأنفوا

واآلخر ،ن اسم واثنينحذف األلف من امرأل وابن هي نفس العلة لحذف األلف م

ِ اَل ُتَكلاُف ِإالا َنْفَسكَ } في ضوء تفسيره قوله تعالى :  (1) {َفَقاِتْل ِفي َسِبيِل َّللاا
                                                 

دكتوراه( ،رافد  أطروحة( ينظر: اثر اللهجات في التوجيه اللغوي في كتب معاني القرآ  )1)
 .61مطشرسعيدا :

 . 2و 1( سورة الفاتحة : اآليات 2)
 . 14( سورة يس: اآلية 3)
 . 27( سورة مريم : اآلية 4)
 .6-5( الفاتحة :5)
 . 36( سورة غافر : اآلية 6)
 . 42و 41( سورة ص : اآلية 1)
 . 4-1/3( معاني القرآ  لألخفش: 7)
 .74(النساء :1)
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"جزم على جواب االمر ،ورفع بعضهم على االبتداء ولم يجعله علة لألول ،وبه 

ََلِة َواْصَطِبْر َعَلْيَها اَل نَ } :نقرأ،كما قال  (1) {ْسَأُلَك ِرْزًقاَوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصا
 .(2) "جزم إذا جعله لما قبله علة ،ورفع على االبتداء ،وبالرفع نقرأ

َيا َأيَُّها الاِذيَن َآَمُنوا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم اَل  }وكذلك في ضوء تفسيره قوله تعالى :

ُكْم َمْن َضلا ِإَذا اْهَتَدْيُتمْ  ُكم  )،إذ يقول:"  (3){ َيُضرُّ َرفع  على االبتداء ؛ألن ه  (اَل َيُضرُّ

 (4)،وإن ما أخبر أن ه الَيُضرُّهم" (َعَلي ُكم  َأن ُفَسُكم   ليس ِبِعل ة لقوله:)
اكتفى فيها بقوله:)أل   ،ألن ها ،ألن ه،ألن ك ،وذلك أما مظاهر التعليل األخرأل فقد 

.)  أل  

 اهتمامه بالعلل التعليمية ثانيًا :
م باليسر والوضوح ؛ألن ها مستنبطة من واقع اللغة نفسها إ   علل األخفش تتس

،ومنسجمة مع القواعد واالحكام التي قيل من أجلها الكالم ؛لذلك نجد أ   أغلب 
، وهي "تفسير للواقع (5)علاًل تعليمية ،والعلل التعليمية هدفها "ضبط كالم العرب"
يتناقض معه ،وهي بهذه اللغوي فهي تابعة له وهي لذلك ال تنتج شيئيًا جديدًا 

فيها الخصائص أقرب ماتكو  إلى و،ف الظواهر اللغوية والقواعد النحوية ،إذ يتم 
تحديد الوظائف النحوية ،أي بيا  العالقات التركيبية من الصيغ والمفردات حيث 
يتم تركيبها في جمل وأساليب دو  محاولة لفرض مايخالف الواقع اللغوي له 

                                                 

 .132( طه :2)
 .1/263( معاني القرآ  لألخفش:3)
 .155( المائدة:4)
 .271( معاني القرآ  :5)
 .64( اإليضاح في علل النحو:6)
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،ومن األمثلة التي تتيد يسر علله  (1)المراعاة واالحترام " باعتباره أساسًا واجب
َفَما اْسَطاُعوا َأْن  : ﴿ووضوحها وهدفها التعليمي ماذكره في ضوء تفسيره قوله تعالى

إذ يقول معلاًل حذف التاء من )اسطاعوا( : ،(2)﴾ َيْظَهُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا
طاَع ي طيُع( يريدو  به )استطاَع "أل   العرب تقول :)اس  تطيُع( ولكن حذفوا –س  يس 

 .(3) )التاء( إذا جاورِت) الطاء(أل   مخرجهما واحد "
علل سيبويه حذف التاء في )يستطيع ( بقوله :"كما حذفوا التاء في  في حين

قولهم : يستطيع ، فقالوا : يسطيع ، حيث َكُثرت كراهية تحريك السين ، وكا  هذا 
زائدًا ، استثقلوا في )يستطيع( التاء مع الطاء ، وكرهوا أ   ُيدغموا  أحرأل إذا كا 

 .(4) التاء في الطاء فتتحرك السين وهي ال تتحرك أبدًا ، فحذفوا التاء"
 تعليَلته بعض تحكيم اللهجة في ترجيح ثالثًا:

ذا سعة في االطالع واالستشهاد بالكالم كا  االخفش في كتابه معاني القرآ  
 .(5)ن القبائل العربية الشائع م

َ اَل َيْسَتْحي  ضوء تفسيره قوله تعالى:﴿في  ذكرهومن األمثلة على هذا ما   ِإنا َّللاا
يوحذفها في ) حذف الياءمعلاًل عدم  (6) ﴾ َأْن َيْضِرَب َمَثًَل َما َتح  مرجحًا و ( َيس 
لو  : يقول : "يستحيي لغة أهل الحجاز بيائين وبنو تميم يقو لهجة أهل الحجاز 

أل   ما كا  من موضع المه معتاًل ،لم  )يستحي( بياء واحدة  واألولى هي األ،ل؛

                                                 

 .171( أ،ول التفكير النحوي :1)
 . 11( الكهف :(2
 .434-2/433( معاني القرآ  :(3
 .331وُينظر:أثر اللهجات في التوجيه اللغوي في كتب معاني القرآ : ،4/473( الكتاب :(4
 .61( ينظر: أثر اللهجات في التوجيه اللغوي في كتب معاني القرآ :5)

 .26( البقرة :(6
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أال ترأل أن هم قالوا: )َحييُت( و)َحَوي ُت(،فلم ُتَعل  )العين( ويقولو : )ُقلُت(  ُيعّلوا)عينه(
 " مةوإن ما حذفوا لكثرة استعمالهم هذه الكلو)بعُت( فيعلو  )العين(لّما لم ُتعل )الالم(،

ِ ِإناُه ُهَو في قوله تعالى .و (1) ْل َعَلى َّللاا ْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكا :﴿َوِإْن َجَنُحوا ِللسا
ِميُع اْلَعِليُم﴾ علل تأنيث )السلم( بقوله:)لها( و هومعناه )الصل ( ألن ه متنث (2) السا
ْوَحى َربَُّك ِإَلى :﴿َوأَ في قوله تعالىتأنيث لفظة )النحل( كذلك ، (3) لدأل أهل الحجاز

َجِر َوِمماا َيْعِرُشوَن﴾ الناْحِل َأنِ   (4) اتاِخِذي ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا َوِمَن الشا
 .(5)التي ذكر أّنها متنثة عند أهل الحجاز 

 رابعًا: شرح العلة وتوضيحها باْلمثلة 
ها ،ومن إلى تعزيز تعليالته باألمثلة التعليمية لتوضيح أحياناً األخفش  يلجأ

ِحيِم }تفسيره لقوله تعالى :االمثلة لذلك ، ْحَمِن الرا ،إذ يقول:"فُوِ،لت  (6){اْلَحْمدُ .الرا

هذه األسماء التي في أوائلها )األلف والالم( حتى ذهبت )االلف( في اللفظ ؛وذلك 
أل   كل أسم في أوله )ألف والم( زائدتا  ف)األلف( تذهب إذا اتصلت بكالم قبلها 

استأنفتها كانت مفتوحة أبدًا لتفر  بينها وبين )األلف( التي تزاد مع غير ،وإذا 
(إّنما هما جميعًا حرف  واحد كـ )قد وبل (،وإن ما الالم  )األلف و )الالم( و أل   هذه

تعرف زيادتهما بأ  تروم )ألفًا والمًا( آخرين تدخلهما عليهما...أال ترأل أ   قولك: 

...فكلما ،وقولك :)التي( و)الذي( و)هللا(  {ال َعاَلِمينَ  } ،وقولك:{ُدهللاْلَحمْ  }

                                                 

 . 51-1/57( معاني القرآ :(1
 .61األنفال:( (2
 .1/352ُينظر:معاني القرآ  لألخفش:( (3
 .67النحل :( (4
 .2/411قرآ  لألخفش:ُينظر:معاني ال( (5
 .2-1( الفاتحة :1)
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اتصلتا بما قبلهما ذهبت )األلف( إاّل أ  تو،ل بـ)ألف( االستفهام فتترك مخففة 

ُ َأِذَن  } ،اليخفف فيها )الهمزة( إاّل ناس من العرب قليل ،وهو قوله : َآَّللا

ُ َخْيٌر َأماا يُ } وقوله: [51]يونس:{َلُكمْ  َآْْلََن } ،وقوله :[51]النمل:{ْشِرُكونَ َآَّللا

 .(1)[ " 11]يونس:{َوَقْد َعَصْيَت َقْبلُ 

 خامسًا:تحكيم القاعدة الصرفية في بعض تعليَلته
دة الصرفية في ترجي  ومن األمثلة لدأل األخفش التي توض  تحكيمه للقاع

، وُتقرأ (2) ﴾ُتَفاُدوُهمْ  َوِإْن َيْأُتوُكْم ُأَساَرى  :﴿تعليالته هي في ضوء تفسيره قوله تعالى
قول: "وذلك ب)أسرأل(،قراءتها)أسارأل( وليسوعلل األخفش  ، (3))أسرأل( ، )ُأسارأل(

 ) (وهو يشبه )مريضًا( ؛ أل   به عيب كما بالمريض ، وهذا )فعيل  )أسيرًا( )فعيل  أل  
)ُاسارأل( فجعلوها  مرضى ، وقالوا : مثله وقد قالوا في جماعة )المريض(

أل( و )ُكسالى( أل   جمع )فعال ( الذي به علة قد يشارك جمع )فعيل( مثل)ُسكار 
وَحب طى وُحباطى( و)َحِبٍج و َحب جى و َحَباجى( ، وقد  وجمع )َفِعل( نحو:)َحِبطٍ 

 .(4)قالوا: )ُأسارأل( كما قالوا: )ُسكارأل(" 
 (5)﴾َفِرَهاٌن َمْقُبوَضةٌ َوِإْن ُكْنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوا َكاِتًبا :﴿قوله تعالى وكذلك 

 .(1) وكذلك مجاهد (6)وقرأها ابن كثير وأبو عمرو )ُرُهن(على وز  )ُفُعل(

                                                 

 .1/1( معاني القرآ :1)
 .75البقرة:( (2
 .154ُينظر:حجة القراءات :( (3
 .1/136معاني القرآ :( (4
 .273البقرة :( (5
 .152وحجة القراءات: 154ُينظر:الحجة في القراءات السبع:( (6
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اًل ال ُيجمع ويرأل األخفش  أ   الجمع على ،يغة )ُفُعل( )ُرُهن( "قبيحة ؛أل   )َفع 
آلية وا هذه اؤ َسق ف  و ُسُقف  و قر على)ُفُعل( إاّل قلياًل شاذًا ، َزَعم أّنهم يقولو  : 

ةٍ  ﴿ د  :وقالوا (2)﴾ِلُبُيوِتِهْم ُسُقًفا ِمْن َفضا َلة و)َلح  ( من َقل ِب الن خ  ( و)َقل ب  )َقل ب  وُقُلب 
ٍل( ولوُلُحد (  اًل( على )ُفع  َلحِد القبر،وهذا شاذ ال َيكاد ُيعرف ، وقد جمعوا )َفع 

د  فقالوا:)َثطٌّ وُثطٌّ( ،  ( و)َور  (  )َجو    وُجو   د  تكو  )ُرُهن( جماعة للرِّها  وقد .و ُور 
( في  ن  م َخش  ( أمثل من هذا االضطرار. وقد قالوا: )َسه  كأن ه جمع الجماعة ،و)ِرها  

ٍن(، خفيفة  .(3)"  )ِسهاٍم ُخش 
 تحكيم اإلعراب في ترجيح بعض تعليَلتهسادسًا:
خفش احيانًا إلى تحكيم اإلعراب في بعض تعليالته ومن األمثلة ماجاء يلجأ األ

)  يقول ،(4)﴾ َبْيَنَها َوَبْيَنُه َأَمًدا َبِعيًدا َتَودُّ َلْو َأنا :﴿ضوء تفسيره قوله تعالى في :"أل  
فإذا جئَت بشيٍء  ؛ ولو كا  اسمًا الرتفع )األمُد( وليس باسم ، ههنا ظرف ، البين(

نا دَ ن  نحو قولك : )إ   عِ   فانصب ؛ وأوقعَت عليه حروف النصب هو ظرف  لآلخر،
)إ   الذي ِعن َدنا( قلت:)زيد (؛أل   )الذي ليس باسم ولو قال : (نادَ ن  ؛ أل   )عِ  (اً زيد

( و)ما( حرفًا  [61]طه: ﴾ ِإن َما َ،َنُعوا َكي ُد َساِحرٍ ﴿ ِعن َدنا(؛اسم،قال: فجعَل )إ  
ومن جعل )ما( بمنزلة  (،)إن ما ضربوا زيداً واحدًا ،وأعَمَل )،نعوا( كما قال : 

 .(5) رفع) الكيد ("( )الذي

                                                                                                                                          

 .1/177معاني القرآ  للفراء :( (1
 .33الزخرف:( (2
 .1/256ي القرآ  :معان( (3
 .35آل عمرا  :( (4
 .215-1/214: معاني القرآ ( (5
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 املبحث األول :العلة يف ظاهرة اهلمز
 توطئة 

،وقد شاعْت في اللغات  ُتعد الهمزة صوتًا أساسيًا في كثير من لغات العالم   
قد كان لها في اللغة العربية أثٌر بالغ في نطق البدو والحضر مما دفع السامّية 

 .(1)علماء العربية إلى ُمدارسة مخرجها وصفاتها
في العربية وفي  )ألفًا( الصوت المعروف الذي كان ُيرسم وكان الهمز ُيطلق على

ليدل على الهمزة لوجود قرابة  )ء( ختار الخليل رمز رأس العين،ثم االساميات اأُلخر
 . (2) مخرجية بينهما

سّمى همزة القطع  إذْ  ،(3)وأطلق األخفش مصطلح األلف على همزة االستفهام    
 .(6)أو األلف الزائدة (5)ل ألف الوصلوسمى همزة الوص،  (4)األلف المقطوعة

إذ  متابعين في ذلك سيبويهوذكر القدماء أنَّها من أبعد األصوات مخرجًا 
 .(8)وعدوها صوتًا مجهورًا  (7) "اها مخرجًا الهمزة والهاء واأللفأقصيقول:"

 

                                                 

 .77( ُينظر: األصوات اللغوية :(1

 .17( ُينظر:القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث :2)

 .2/441و 1/7( ُينظر:معاني القرآن :(3

 .6-1/5( ُينظر:نفسه :(4

 .1/8( ُينظر:نفسه :(5

 .1/5( ُينظر:نفسه :(6

 .4/433( الكتاب:(7

 .1/83صناعة اإلعراب :وسر  4/433(ُينظر: الكتاب :8)
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وتار الصوتية ا صوت حنجري "يتم نطقه بإقفال األأما المحدثون فذهبوا إلى أنَّه  
لذا فهي مهموسة وليست  (1)ااًل تامًا وحبس الهواء خلفها ثم إطالقه فجأة "إقف

 .(3)وال مجهور ال مهموس صوتٌ  اوهناك من يرى أنَّه،(2)مجهورة 
هم "حرف أشبع اإلعتماد في وهذا ال يدحض رأي القدماء ؛ألنَّ الجهر عند

يجري وَمنع النَفس أن يجري معه حتى ينقضي االعتماد عليه و موضعه 
 .(5)،أمَّا عند المحدثين فهو اهتزاز األوتار الصوتية عند النطق بالحرف (4)"الصوت

ها من 215ولم يذكر األخفش )ت    هـ( مخرج الهمزة سوى ما ورد عنه بأنَّه عدَّ
وهو بذلك لم يصفها وإنَّما تحدث  ، ،حروف الحلق]ء ه ع ح غ خ[الحروف الستة

 .(6)ات التي تطرأ عليهاعن حاالت نطقها في لغة العربي والتغير 
  تحقيق الهمزعلة أواًل :
وعدم (7)ُيعد تحقيق الهمز من الخواص البدوية التي اشتهرت بها قبائل تميم     

  (8)وغربيهاة الجزير تحقيقه خاصة حضرية تميزت بها لهجة القبائل في شمال 

                                                 

 . 344الصوت اللغوي :ودراسة  77(ُينظر: مناهج البحث في اللغة :1)

والعربية  123ودروس في علم األصوات كانتينيو:77( ُينظر: مناهج البحث في اللغة :2)
 .183وأصوات اللغة ،عبد الرحمن أيوب: 38الفصحى هنري فليش :

 142وعلم اللغة العام )األصوات( 71وات اللغوية :واألص 171( ُينظر: علم اللغة للسعران :3)
 .345:دراسة الصوت اللغوي 

 .4/434( الكتاب :4)

 .79صوات اللغوية :واأل 77ومناهج البحث في اللغة: 1/24(ُينظر: دراسات في فقه اللغة :5)

 .1/6( ُينظر:معاني القرآن لألخفش: (6

 .68قرآنية في ضوء علم اللغة الحديث :، والقراءات ال67( ُينظر: في اللهجات العربية :(7

 .39، والقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 67( ُينظر: في اللهجات العربية :(8
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ابن يعيش يقول عنها  (1)في الغالب نبر فهما في معنى واحد في اللغة والهمزة هي،
 .(2) "لحلقنبرة تخرج من أقصى ا[ في الحقيقة]:"هي 

 .                                                                   (3)وهو الهمز ،َنَبَر الحرف ينبره نبرًا بمعنى َهَمَزه هو ارتفاع الصوت ، والنبر:
ه يضغط لكالم ؛ألنَّ :"مثل الغمز والضغط ،ومنه الهمز في ا :والهمز في اللغة

متطابق مع تعريف المحدثين للنبر وهو الضغط  (4) "،وقد همزت الحرف فانهمز
إاّل أنَّ الهمز بمعنى  ،(5)على أحد مقاطع الكلمة ليكون بارزًا وأوضح في السمع

 .(6)النبر وظيفةٌ  ،ولكن الهمزة صوٌت مستقلٌ 
لى تحقيق ما ال إ همبعضميل  بين األخفش مواضع تحقيق الهمز وعللوقد  

يستحق الهمز وهو ما ُيسمى بالهمز الشاذ،ومن ذلك همز)معائش( في قوله 
 .(8)وقد ُقرئت بالمد والهمز(7)﴾ َمَعاِيَش  َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها﴿:تعالى

وعلل ذلك بقوله :"ألنَّها ليست بزائدة وإنَّما ُيهمز ما  همزها بالرداءة ، صفإذ و   
 .(7) جاءت الياء زائدة في الواحد " كان على مثال مفاعل إذا

                                                 

، والقراءات القرآنية في 17( ُينظر: القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث :(1
 .27ضوء علم اللغة الحديث :

ل: (2  .19/134( شرح المفصَّ

 .49-7/37( ُينظر: لسان العرب ، مادة )نبر(:(3

 .15/71( لسان العرب :مادة)همز(:(4

 .149( ُينظر: األصوات اللغوية :(5

 .137( ُينظر: قراءات للنبي )صلى هللا عليه وآله وسلم(:(6

 .19( األعراف :(7

 .4/353،والتبيان في تفسير القرآن : 278( ُينظر: السبعة في القراءات :(8

 .1/329( معاني القرآن :(7
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 ئدة كـ)مدينة( مدائن وكذلكبمعنى أنَّه ال ُيهمز بعد ألف الجمع إاّل الياء الزا  
لة كذلك رساو  زائدة فهي من الَعْجز ، [مثالً ]ألنَّ واو عجائز  ؛ ()رسائل( و)عجائز

( در )عْيشها عين الكلمة من المصألنَّ  ( فياؤه أصلية ؛من أرَسَل ، أّما )معايش
فوزن معيشة )َمْفَعلة ( الميم زائدة والياء أصلية ،لذا ُتجمع على )مفاعل( 

 .(1))معايش(
وعلل الفراء همز العرب لها بقوله :" ربما َهَمَزت العرب هذا وشبهه يتوهمون    

ة الحروف "  .(2) أنَّها )فعيلة ( لشبهها بوزنها في اللفظ وِعدَّ
ها أبو حيان مقبولة مع  ألنَّها ُرويت عن ثقاة "فيجب  كونها قراءة شاذة ؛ وعدَّ

 .(3) قبول ما نقلوه إلينا وال مباالة بمخالفة نحاة البصرة في مثل هذا "
سبب الهمز يرجع إلى ميل القبائل البدوية إليه لشدته وخشونته بما يالئم  إذن

 سليقتهم .
 الهمزتسهيل العلة في ثانياً : 

 وبدل  بين بين ، وهو على أربعِة أقسام : همزة ،"وهو عبارة عن تغيير يدخل ال
فأمَّا بين بين فهو نشوء حرٍف بين همزٍة وبين حرف مدٍّ ، و أمَّا  ،وحذف وتخفيف

البدل فهو إقامة األلف والياء والواو مقام الهمزة عوضًا منها ، وأمَّا الحذف فهو 
 .(4) دون أن يبقى لها صورة " منإعدامها ،

 :أ/ تخفيف الهمزة 
                                                 

وجامع البيان عن  1/329ومعاني القرآن لألخفش : 1/373( ُينظر: معاني القرآن للفراء :(1
 .19/15والجامع ألحكام القرآن : 1/267: والتبيان في إعراب القرآن 5/435تأويل آي القرآن :

 .1/373( معاني القرآن :(2

 .4/271( البحر المحيط:(3

 .71لم التجويد :( التمهيد في ع(4
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شديد مستثقل ، صعب على الالفظ به  بما أنَّ الهمزة حرف بعيد المخرج ، 
ن لثقل الهمزة ، وهو لغة لقريش عمدوا إلى تخفيفه وهذا التخفيف هو نوع استحسا

 .(1)أكثر أهل الحجازو 
باإلبدال أو الحذف " فاإلبدال أن ُتزيل نبرتها فتلين فحينئذ يكون وتخفيف الهمزة 

الواو والياء على حسب حركتها وحركة ما قبلها ... وأّما  تصير إلى األلف و
 .(2) الحذف فأْن تسقط من اللفظ البتة "

 اإلبدال بالهمزة المفردة 
ذا :" يقول األخفش في ه أن تكون وسطية ساكنة أو متطرفة مَّا إالهمزة المفردة  

ا قبلها إْن كان م –لغة هؤالء الذين يخففون -في  إذا كانت الهمزة ساكنة فهي
ْئَنا﴿:ونحو ،(3)﴾َأْنَبَأُهْم ِبَأْسَماِئِهمْ ﴿:مكسورًا جعلوه ياء نحو ، وإن كان (4)﴾َنبِ 

( راسمضمومًا جعلوه واوًا نحو:) ُجْوَنة( وإن كان ما قبلها مفتوحًا جعلوه ألفًا نحو: )
ف نَّ كل همزة متحركة كان قبلها حر أموافقًا لما قاله سيبويه :" اعلم  (5) و )فاس( "

 .(6) ساكن فأردت أن تخفف حذفتها وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها "
نَّ التخفيف في أنبئهم إ:" الدكتور عبد الصبور شاهين يقولأّما من المحدثين ف

ونبيَّ مع بقاء طول الحركة ،يجر إلى شذوذ نحوي ،يتمثل في بقاء حرف العلة في 

                                                 

 1/72السبع :و الكشف عن وجوه القراءات  7/197( ُينظر: شرح المفّصل :(1

 .7/197( شرح المفصل :(2

 .32( البقرة:(3

 .36( يوسف:(4

 .1/47( معاني القرآن لألخفش :(5

 3/543( الكتاب :(6
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موقع [ األصح]موقع الهمزة أو على ساس الناطق بحالة الجزم وإْن دلَّ على إح
 .(1) النبر في سياق الكالم "

يتفق مع طبيعة وربما يكون نوع من التحول عن نبر الطول إلى نبر التوتر وهذا 
 .(2)يضغط بشدة على األلف فأحالها إلى همزة  نْ البدوي الذي أراد أ

 :(3)﴾َيْأُجوَج َوَمْأُجوجَ  ﴿قوله تعالى : 
والتخفيف ،وعلل الهمز في الكلمتين بكون همزته أصلية  رواها األخفش بالهمز

( و )مأجوج( )مفعول( ويرى أنَّ من أجيج النار فـ)يأجوج( من ) يفعول،مشتقًا من 
( من علهما من فعلين مختلفين فـ)يأجوج( من )َيْجَجُت( و ) مأجوجخفف فقد ج

 .(4))َمَجْجُت( وتكون الهمزة في هذه الحالة زائدة
وقرأ الباقون  فقد قرأ عاصم وحده بالهمز ( و )مأجوج( ،مز )يأجوجختلف في هاُ و 

وهناك من يعتقد بأنَّ التخفيف حصل ليس ألن األلف زائدة ، وإنَّما ،(5)بغير همز
 .(6)هي أصلية وُخففت

( أاشتقاق كلمة )يأجوج( نجد  لوبالرجوع إلى أص ومعناه شدة نَّها مأخوذة من )أجَّ
شبهوا بالنار المضطرمة والمياه  اسب لتسميتهم ،إذالحرارة ،وهو منالملوحة و 

 .(7)المتموجة لكثرة إضطرابهم 
                                                 

 .169القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث:( (1

 .196لهجية والصوتية عند ابن جني :( ُينظر: الدراسات ال2)

 .74( الكهف:(3

 .2/433( معاني القرآن :(4

 .6/383ومجمع البيان : 1/231( ُينظر: الحجة في القراءات السبع :(5

 .2/77، والكشف عن وجوه القراءات وعللها :1/447( ُينظر: مشكل إعراب القرآن :(6

 .64( ُينظر: مفردات ألفاظ القرآن :7)
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 :(1) ﴾ُمْؤَصَدة  ﴿:وقوله تعالى 
أنَّ همز )موصدة( وتخفيفها راجع إلى أصلها فالتعليل لمن َهَمَز يرى األخفش 

 ُيؤِصُد" -)مؤصدة( أنَّه جعلها من اللغة التي يقولون فيها : "أأَصدَ 
 .(2)لم يهمزها فقد جعله من اللغة التي يقولون فيها )أوصدُت( وأمَّا من  

همزة في األصل  إّنما فعل هذا ؛ألّنها أنَّ من لم يهمزها ،وهناك من يرى 
 .(3)وُخففت

)أكَّد من ) موصدة ( و )مؤصدة( لغٌة حسنٌة  وهي مثل  ويرى الفراء أنَّ كالً  
َد(و   .(4)َوكَّ

ن كثير وابن عامر ونافع وعاصم في رواية ومن قرأ بغير همز )موصدة( هو اب
و حمزة  بن العالء عن أبي بكر والكسائي ،أمَّا من قرأ بالهمز فهم : أبو عمرو

لئال  عمرو كان يهمز )مؤصدة( إذا لين الهمز ؛ اأنَّ أبوُذكر ،(5)وحفص عن عاصم
وتركه  الداللة بين الهمزفي ًا هذا يعني أنَّ هناك فرقو ، (6)يخرج من لغة إلى أخرى 

أمَّا )موصدة( فتكون غير مغلقة إغالقًا  (7)بمعنى  مغلقة مطبقة مؤصدة( تكون فـ)
 . (8)محكمًا من َوَصَد ُيوِصد بمعنى رّد الباب

                                                 

 .8: ( الهمزة(1

 2/584( ُينظر: معاني القرآن :(2

 2/843و مشكل إعراب القرآن : 5/362( ُينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج :(3

 .3/279( ُينظر: معاني القرآن للفراء :(4

 .686( ُينظر: السبعة في القراءات :(5

 .19/498( ُينظر: التبيان في تفسير القرآن :(6

 .39/541والتحرير والتنوير : 5/486والمحرر الوجيز : 766( ُينظر: حجة القراءات :(7

 .766( ُينظر: حجة القراءات :(8
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يهمز  اً أن لهم إمامعن أبي بكر بن عياش  الذي يذكر  ما روي  ولعل السبب في
ن شدة في لما يوحي به الهمز م (1))مؤصدة( فيشتهي أن يسد إذنيه إذا سمعه

اإلغالق الذي يزرع في النفس اليأس وانقطاع األمل والخوف الشديد بمالزمة 
 بأبلغ ما يتصوره العقل من شدة . العذاب

َوَيْقُتُلوَن  ﴿:ومن األمثلة على الهمزة المتطرفة ما رواه األخفش في قوله تعالى
ي لغة همزها إذ يقول :" ، من جمع النبي على النباء ف(2)﴾ النَِّبيِ يَن ِبَغْيِر اْلَحق ِ 

( و) عرفاء( والذين لم يهمزوه مزون النبيء  فيجعلونه مثل )عريفأولئك الذين يه
جعلوه مثل بنات الياء فصار مثل :وصي و أوصياء ويقولون أيضًا هم وصيون 

 .(3) وذلك أن العرب تحول الشيء من الهمز حتى يصير كبنات الياء "
صار األصل  إذ لكثرة االستعمال ( ؛لتزم في )نبيّ بمعنى أن التخفيف ا

لكثرة  ، وفي النبيين ُأبدلت الهمزة ياء وُأدغمت في الياء بعدها ؛(4)مهجوراً 
  .(5)االستعمال

ألنَّها القياس األغلب لظواهر التخفيف ؛ وكثرة االستعمال علة مناسبة  
 .(7)"ألنَّ كثرة الكالم تجعل المستعمل للغة يجنح إلى الخفة " (6)والحذف

                                                 

 .29/65والجامع ألحكام القرآن : 7/274( ُينظر: الكشاف :(1

 .61( البقرة :(2

 .197-1/196( معاني القرآن :(3

 .7/197( ُينظر: شرح المفصل :(4

 77اءات القرآنية في ضوء علم اللغة :والقر  1/244( ُينظر: الكشف عن وجوه القراءات :(5

، والنحو العربي 81( ُينظر: التعليل اللغوي عند الكوفييين ومقارنته بنظيره عند البصريين :6)
 .84والدرس الحديث :

 .168( التعليل اللغوي في كتاب سيبويه :7)
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:" وقد َبَلَغنا أّن قومًا من أهل  ووصف سيبويه همز )النبي( بالرداءة إذ يقول   
 .(1) الحجاز من أهل التحقيق يحققون نبي وبريئة ، وذلك قليل رديء "

وقيل إّن العرب جميعًا تسهل النبي إاّل أهل مكة فهم يهمزونها ولم يهمزوا    
 . (2)غيرها من الكالم

لم الدين الجندي  أنَّ همز النبيء  قليل االستعمال لكنه ال عأحمد الدكتور ويرى 
صلى هللا يصل إلى وصفهم إياه بالرداءة مستداًل بصحة التواتر عن الرسول الكريم )

مسندة إلى رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( إذ قرأ بها نافع  (عليه وآله وسلم
 .(3)لتحري المشهور لهم بالضبط واأحد القراء السبعة  نافعو 

ألنَّه قليل االستعمال ولم يكن مطردًا  وربما وصف سيبويه الهمز بالرداءة ؛
أنَّها وجدت في كتاب في حين ذكرت ابتهال كاصد الزيدي (4)وشائعًا بين العرب

إذ يقول :"وليس من العرب أحد إاّل وهو  ،(5)سيبويه ما ينفي وصفه لها بالرداءة
 .  (6) نبأت"أمن ول :تنبأ مسيلمُة وإنَّما هو يق

لقراءات ،مع أنَّه كثيرًا ما يصف ا بالرداءة وال نجد األخفش وصف هذه القراءة
 الهمز . علة ،واكتفى  ببيانكوصفه )معائش( 

                                                 

 555( الكتاب :(1

 1/162( ُينظر: لسان العرب :(2

 .1/341التراث : ( ُينظر: اللهجات العربية في(3

( ُينظر: أثر اللهجات في التوجيه اللغوي في كتب معاني القرآن )إطروحة ( ،د.رافد مطشر (4
:76 

 .79( ُينظر: علم األصوات في كتب معاني القرآن :(5

 .79وُينظر: علم األصوات في كتب معاني القرآن : 3/469( الكتاب :(6
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 األخفش أنَّ أصل الكلمة )هزؤًا( ذكر  (1)﴾َأَتتَِّخُذَنا ُهُزًوا﴿:)هزوًا( في قوله تعالى و
فأبدلت الهمزة واوًا من جنس الحركة ما وقعت الهمزة متطرفة وقبلها حرف مضموم ،

فهي تكون في آخر لفظ القارئ وقت أي حذفت للتيسير  (2)قبلها فصارت )هزوًا(
 .(3)االستراحة والسكت وانتهاء قوة الالفظ وانقطاع َنَفَسه 

ى ير  (4)﴾ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم َأَراِذُلَنا َباِدَي الرَّْأيِ ﴿:تخفيف )بادي( في قوله تعالى و    
يبدو ومن يهمزه يجعله من -ألنَّه من الفعل بدا األخفش أنَّ )بادي( غير مهموز ؛

يبدو -فبادي من بدا وهنا يحصل اختالف واضح في المعنى ، ، (5)الفعل )يبدأ(
تدل على أنَّ هؤالء الذين آمنوا بما جاء به النبي لم يكن عن نظر وَتَفُكر وهذا 

باع لفقرهم وتأخرهم في األسباب الدنيوية استحقار واستصغار منهم لهؤالء األت
التقرب في حصر بالمال والجاه متناسين أنَّ فمقياس الشرف والكرامة كان لديهم ين

يبدأ(فيكون المعنى على -أّما المهموز من )بدأ،(6)إلى هللا تعالى كل الرفعة والكرامة
 .(7)هذا أول الرأي ومبتدؤه

                                                 

 .67( البقرة :(1

 .1/119( ُينظر: معاني القرآن :(2

 .1/78(ُينظر: الكشف عن وجوه القراءات وعللها :3)

 .27( هود:(4

 .1/381(ُينظر: معاني القرآن:(5

وجامع البيان عن تأويل آي القرآن  3/163والمحرر الوجيز : 1/541( ُينظر:الكشاف :(6
:7/28. 

 .5/479والتبيان في تفسير القرآن: 3/341( ُينظر: معاني القرآن للنحاس :(7
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وقف غير المهموز مع المهموز ؛ألنَّ ويرى ابن خالويه أّنه يتساوى عند ال  
 .(1)الهمزة إذا كانت ساكنة مكسورًا ما قبلها ُتقلب إلى ياء

 
 اإلبدال في الهمزتين المجتمعتين :

علل األخفش اإلبدال الحاصل في الهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة إذا كانت 
وتبدل  ( و)آمن( ،ىو)آخ ة فإنَّها ُتقلب ألفًا نحو :)آدم(األولى مفتوحة والثانية ساكن

واوًا إذا جاءت األولى مضمومة نحو:ُاوُزْز وتبدل ياء إذا جاءت الهمزة األولى 
 .(2) )إيِت(  :مكسورة نحو

أّما إذا كانت الهمزة الثانية متحركة بأي حركة فإنَّها تتبع األولى إذا جاءت 
في حال جاءت و ، ُل( من )آب( ورة نحو:)أْوِوب( على وزن )ُأْفعِ مضمومة أو مكس

ألنَّها لو تبعتها لصارت همزة مثلها ،ولذا ُتبدل  األولى مفتوحة فال تتبعها الثانية ؛
ويمكن جعلها واوًا إذا احتجنا إلى حركتها ما لم  ألنَّ الفتحة تشبه األلف ، واوًا ؛

وليس لهذه الفتحة أصل في الياء معروف فنقول  يكن لها أصل في الياء معروف ،
 .(3)مأوادِ  :آدم ،

فإنَّه يخفف الهمزة على  أّما إذا اجتمعت الهمزتان في كلمتين منفصلتين ،
َفَهاءُ ﴿:ومثل ذلك قوله تعالى  (4)القياس  .(5)﴾َأُنْؤِمُن َكَما َآَمَن السُّ

 
                                                 

 .1/186الحجة في القراءات السبع : نظر:( يُ (1

 .1/45( ُينظر: معاني القرآن:(2

 .نفسه( ُينظر: (3

 .(ينظر: نفسه4)

 .13( البقرة :(5
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 ن ،ومن قرأ بتحقيق األولى وتخفيفوقرأ الكوفيون وابن عامر بتحقيق الهمزتي
 .(1)و عمروالثانية بإبدالها واوًا الحرميان وأب

وعلل ابن خالويه قراءة تحقيق الهمزتين بإتيان اللفظ على واجبه وإبقاًء بحقه 
 .(2)للثقل بإزالةقيق األولى وتخفيف الثانية وعلل قراءة تح

 التخفيف بالحذف:
والحذف  ،(3)يعد حذف الهمزة من طرق التخفيف وذلك بإسقاطها من اللفظ البتة  

زة متحركة كان قبلها حرف ساكن فأردت أْن تخفف هم "كلّ القياسي للهمزة هو أنّ 
 .(4) حذفتها وَألَقيت حركتها على الساكن قبلها "

 .(5)( و)ترك الهمز()ذهاب الهمزـاألخفش حذف الهمزة ب ويسمي
بكثرة االستعمال  (6)﴾َأَرَأْيَت الَِّذي﴿:وعلل األخفش حذف الهمزة في قوله تعالى 

وقرأها نافع وغيره  قرأها بالهمز ، ووأبو عمر  ،(7)لهمزوذكر أنَّها ُتقرأ بالهمز وغير ا
 .(8)بتسهيل الثانية

                                                 

 .1/156( ُينظر: روح المعاني :(1

 .1/67( ُينظر:الحجة في القراءات السبع :(2

 . 7/197( ُينظر: شرح المفصل :(3

 .3/545( الكتاب :(4

 .1/197و 1/47لقرآن :( ُينظر: معاني ا(5

 .1( الماعون :(6

 .1/296وإتحاف فضالء البشر: 2/586( ُينظر: معاني القرآن :(7

 .7/62( ُينظر: المحرر الوجيز :(8
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 .(1)القرآن وُينسب إلى الكسائي قراءة )أرأيت وفروعه( بحذف الهمزة في كلّ  
تكون مهموزة وال  [رؤية العين]عنى فـ)رأيت( التي بمعنى الرؤية ا فرق بالموبينهم

 .(2)يكون في الكالم حذف
ويكون المعنى على هذا  لتي تكون بمعنى رؤية القلب فتختلف ،ا أّما )أرأيت (

     أليس مستحقًا عذاب لبراهين ؟"أرأيت الذي يكذب بالدين بعدما ظهر له من ا
 .(3)  " ؟ هللا

قال :"قال الكسائي  إذول الكسائي علًة في ترك الهمز هـ( ق271وجعل ثعلب )ت
 .(4) لعين "إنَّما تركوا الهمز ليفرقوا بينه وبين رأى ا

وعلة كثرة االستعمال التي علل بها األخفش أقرب إلى الواقع اللغوي الذي يميل 
رأي المحدثين ففي العصر الحديث  هفق معوا، ومت(5)إلى الخفة والجهد األقل 

نها نظرية السهولة التي نادوا بها وتشير إلى أنَّ اإلنسان ظهرت نظريات كثيرة م
لعضلي عند نطقه بأصوات لغته من خالل إختيار يميل إلى االقتصاد بالجهد ا

 .(6)السهل واليسير

                                                 

والتبيان في إعراب  12/234لرازي :الكبير ل تفسيرالو  257( ُينظر:السبعة في القراءات :(1
 .1/474القرآن:

 .1368( ُينظر: إعراب القرآن للنحاس :(2

 .7/327والكشاف : 1/333وُينظر: معاني القرآن للفراء : 1368( إعراب النحاس :(3

 .1/216( مجالس ثعلب :(4

 .193( ُينظر: القراءات القرآنية في كتب معاني القرآن :5)

 .135ُينظر: األصوات اللغوية : (6)
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األخفش أنَّ الهمزة في يرى  ، (1)﴾...َأَأْنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتْنِذْرُهمْ ﴿:في قوله تعالى و 
ألنَّه  وُتخفف ؛ لذلك فهي ُتمد   ( همزة قطع ُجعلت معها ألف استفهام ؛)أأنذرتهم

 .(2)همزتان تلتقيال
 .(3)ذا موافقًا لمذهب سيبويه في عدم جواز اجتماع همزتينويكون به

وتخفيف الهمزة الثانية وتحقيق األولى لغة قريش وسعد بن بكر وكنانة وقرأ بها   
 .(4)أهل المدينة وأبو عمرو واألعمش

وهناك من تجنب اجتماع الهمزتين بوضع ألٍف بينهما وهذا ما روي عن ابن   
 . (5)أنذرتهم (أبي إسحاق أنَّه قرأها )أا

 والتعليل الصوتي الحديث لها يكون بكتابتها صوتيًا 
 /ءـــــــــَـــــ/ء ـــــَـــــــــ ن / ذ ـــــــــَـــــــ ر/

 وتصبح عند إبدال الثانية ألفًا 
 ن / ذ ـــــَــــــ ر/ /ء ــــــًـــــ

  .(6)لكراهة االحتفاظ بمصوت طويل في مقطع مغلق 
م حذفها يف الهمزة أنَّها إذا كانت متحركة بعد حرف ساكن يتومن علل تخف   

يقولون  (7)﴾ِفي اْْلَْرضِ  ﴿:على الساكن قبلها ،كما في قوله تعالى  وإلقاء حركتها
                                                 

 .6( البقرة :(1

 .1/31( ُينظر: معاني القرآن:(2

 .3/551( ُينظر: الكتاب :(3

 .29( ُينظر: إعراب القرآن للنحاس :(4

 .29و إعراب القرآن للنحاس : 3/551( ُينظر: الكتاب :(5

 .37، 27:  ( ُينظر: القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث6)

 .11( البقرة :(7
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ونقل  (2)(يقولون فيه )ِمِنَلهٍ  ،(1)﴾َما َلُكْم ِمْن ِإَله  ﴿: فيه :)ِفَلْرِض( وكذلك قوله تعالى
"هو نوع من أنواع تخفيف الهمز المفرد لغة لبعض حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 

العرب اختص بروايته ورش بشرط أن يكون غير حرف مد وأن تكون الهمزة أول 
غير ذلك فيتحرك ذلك الساكن تنوينًا أو الم تعريف أو  الكلمة األخرى سواء كان ذلك

 :نحو وذلك الساكن بحركة الهمزة وتسقط هي من اللفظ لسكونها وتقدير سكونها ...
 .(3) "ومن إستبرق  إله واإلنسان...ومن،واألسماء،األرض

وَذَكَر النحاس أنَّ الهمزة ُتحذف للتخفيف إذا كانت ساكنة وما قبلها متحرك    
ألنَّ  ( أّنه ال تحذف ألف الوصل ؛تها على الالم في كلمة )األرضبإلقاء حرك

ألنَّه لما خفف الهمزة  الحركة عارضة فيه وَنَقَل عن الكسائي بأنه قرأها )اللرض( ،
بحذفها أبدل منها المًا ونقل تعليل الفراء لهذا أّنه لما ُخففت الهمزة تحركت الالم 

 .(4)فكره حركتها ؛ألنَّ أصلها السكون زاد عليها المًا أخرى ليسلم السكون 
ديث لـ )في األرض( اليوضح نقل الحركة بل نقل الصامت والتحليل الصوتي الح  

 :(5)من مقطعه صوب الحركة 
 ـــــــَــــ ر / ض ـــــِــــ  xف ـــــِــــ ل / ءفي األرض : 

 ض ــــــِـــ ف ــــِــــ / ل ـــَــــــ ر /: ِفَلرض 

                                                 

 .57( األعراف :(1

 .1/47( ُينظر: معاني القرآن لألخفش :(2

 .1/498العشر :( النشر في القراءات (3

 .22( ُينظر: إعراب القرآن للنحاس :(4

 .113(ُينظر: القراءات القرآنية في كتب معاني القرآن : 5)
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كة وال ل بنقل الحر وهو متفق ومالئم لتوصيف األخفش لهذه القراءة ،فهو "لم يق 
 .(1)كتفى بذكر تحريك الصامت بحركة ما بعده "بإلقائها ،بل ا

 
 ثالثاً: التعليل في نطق الهمزة بين بين 

هلة والملينة وهي صوت ساكن الهمزة بين بين يطلق عليها الهمزة ا    لمسَّ
المقصود بنطقها بين بين هو ، و (2)ضعيف،غير متمكن إاّل أنَّها تقع موقع المحققة

 .(3)ها بتقريبه من حروف الليننطق تليين
الموضع الواقع بين في الحنجرة بل في عليها بين بين ؛ألنَّها ال تكون وُيطلق 

أنصاف المصوتات  الحنجرة وجوف الفم أي بين الصوت الحنجري وبين مواقع
 .(4)والفم الثالث في الحلق

راب كبير أنَّها همزة تقع في الوترين الصوتيين ،وتؤدي إلى اقتوهناك من يرى 
 (5)بينهما أكبر من اقترابهما لظهور الهاء وأقل من انطباقهما لظهور الهمزة المحققة

ورأوا أنَّ الهمزة صوت انفجاري  وجود هذا النوع من النطق للهمزة ،هم وأنكر بعض
ومن  اً مفاجئ اً يحدث عند انغالق الغشائين الصوتيين في الحنجرة ثم انفتاحهماانفتاح

 .(6)ق التام ال تكون همزة غير هذا االنغال

                                                 

 .113( نفسه :1)

 .3/541( ُينظر: الكتاب :(2

 .1/333( ُينظر: اللهجات العربية في التراث :(3

 ( ُينظر:نفسه .(4

 .79قديم والحديث:( ُينظر: القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي ال(5

 .65( ُينظر: القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث :(6
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في فه إذ ُيفهم بالمشافهة وال يظهر وربما ألنَّها صوت ضعيف من الصعب وص
 .(1)الخط 

ها سيبويه من الحروف المستحسنة في كالم العرب  .(2)وعدَّ
ل عن  وُجعلت هذه الهمزة بين بين ولم يجعلوها ألفًا وال ياًء وال واوًا حتى ال ُتحوَّ

 .(3)أصلها عندهم الهمز بابها وليعلموا أنَّ 
 والتعليل في تخفيف الهمزة بين بين يكون بالهمزة المفردة وبالهمزتين .

 الهمزة المفردة -1

لألخفش في هذه الهمزة أحكام خاصة هي :"إن كان الحرف مفتوحًا وبعده  
؛ألنَّ المفتوح تكون بعده )همزٌة( مفتوحٌة أو مكسورٌة أو مضمومٌة ُجعلت بين بين 

نحو : )البيع( ، والواو الساكنة نحو: )القول( وهذا مثل  (الساكنة و)الياء (ف)األل
 .(5) "(4)﴾َيَتَفيَُّأ ِظََلُلهُ ﴿:

وهي مضمومة جعلتها بين بين  وقال أيًضا :"إذا كان ما قبل الهمزة مضمومًا ، 
ألنَّ المفتوح  وإن كانت مكسورة أو مفتوحًة ،لم تكن بين بين وما قبلها مضموٌم ؛

)الياء( الساكنة وبين )الهمزة(  ين )األلف( الساكنة وبين )الهمزة( ، والمكسورة بينب
وهذا ال يكون بعد المضموم ،ولكن تجعلها واوًا بعد المضموم إذا كانت مكسورة أو 

                                                 

والقراءات القرآنية في ضوء  7/112وشرح المفصل : 196( ُينظر: السبعة في القراءات :(1
 77علم اللغة الحديث :

 .4/432( ُينظر: الكتاب :(2

 .1/195والكشف عن وجوه القراءات :3/541( ُينظر:نفسه :(3

 .48( النحل :(4

 .1/48( معاني القرآن:(5
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 نحو:)مررُت بأكمو(  ألنَّهما يتبعان ما قبلهما ، فتجعلها واوًا خالصًة ؛ مفتوحة ،
 .(1) )رأيُت أْكموًا ("

ما ذكره األخفش كان موافقًا فيه سيبويه إالَّ أنَّه خالفه في تحقيق الهمزة  وكلّ 
ألنَّه ؛ (2)فقد ذهب األخفش إلى تحقيق هذه الهمزة والواو المكسورة التي قبلها ضمٌة ،

لصارت ياء ساكنة قبلها  لو جعلها بين الهمزة والياء الساكنة ]كما يرى سيبويه[
 .(4)هي عند سيبويه بين الهمزة والواوو  ، (3)ضمة ،وذلك ال يجوز

مثل : )الصابئون(  وخالفه كذلك في الهمزة المضمومة التي قبلها كسرٌة ،
وسيبويه يجعلها بين الهمزة (5)فاألخفش يجعلها بين الهمزة والياء للكسرة التي قبلها

 .(6)فحركتها أولى بها ألنَّها بين الهمزة المضمومة الياء الساكنة ، ؛والواو
هـ(رأي األخفش في تحقيق همزة 437أنكر مكي بن أبي طالب القيسي )تو 

 .(7))الصابئون( موافقًا برأيه رأي سيبويه
َفُتوُبوا ِإَلى  ﴿:قوله تعالى  ومن أمثلة الهمزة بين بين المفردة لدى األخفش ،

 .(8)﴾ َباِرِئُكمْ 

                                                 

 .1/47( معاني القرآن لألخفش :(1

 ( ُينظر:نفسه .(2

 .7/112( ُينظر: شرح المفصل:(3

 .1/195والكشف عن وجوه القراءات : 3/543( ُينظر: الكتاب :(4

 .1/47( ُينظر:معاني القرآن لألخفش:(5

 .3/543ُينظر: الكتاب :( (6

 .1/246ف:( ُينظر: الكش(7

 .54( البقرة :(8
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أنكر قراءة من ذكر األخفش قراءة )بارئكم( بالتخفيف وجعلها بين الهمزة والياء و 
قرأها بالسكون ووصفها بالغلط معلاًل ذلك بأنَّهم سمعوا التخفيف فظنوا أنَّه مجزوم 

 .(1)،والتخفيف ال ُيفهم إالَّ بمشاهدٍة وال ُيعرف بالكتاب
، وروى اليزيدي عن أبي عمرو  (2)( بإظهار الهمزة وكسرها الجمهور )بارئكموقرأ 

 .(3)معلاًل ذلك بتوالي الحركات بإسكان الهمزة  أنَّه قرأ )بارئكم(
رأى أنَّ اختالس الحركة أوهم السامع  بأنَّه  إذوأشار سيبويه إلى هذا من قبل ،

َن ولم يكن ُيسكِّن ،بقوله :" وأمَّا الذين ال ُيشِبعون فيختلسون اختالسًا ،وذلك  سكَّ
ى بارئكم( قولك :َيضِرُبها ،ومن مأَمنَك ،ُيسِرعون اللفَظ ومن قال أبو عمرو : )إل

ك ،فيبيِّنون النون ،فلو كانت ساكنة لم لى أنَّها متحركة قولهم :من مأمنِ ،ويدلك ع
 .(4) تحقق النون "

 الهمزتان المجتمعتان  -2
 : ذكر األخفش في هذا جملة من األحكام

األولى مكسورة واآلخرة مكسورة  "إذا اجتمعت )همزتان( في كلمتين شتى ، 
ألنَّ الياء الساكنة  لتها بين الياء الساكنة وبين الهمزة ؛فأردت أن تخفف اآلخرة جع
واألولى  تجعل اآلخرة بين بين ، هؤالء إماء هللا ، تكون بعد المكسورة نحو:

 .(5)"محققة

                                                 

 .1/77( ُينظر: معاني القرآن :(1

 .1/89والمحرر الوجيز :78( ُينظر: الحجة في القراءات السبع :(2

 .77( الحجة في القراءات السبع :(3

 .4/292( الكتاب:(4

 .1/48( معاني القرآن :(5
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أمَّا إذا اجتمعت همزتان وكانت األولى مفتوحة والثانية مكسورة ُجعلت الثانية بين 
َيُقوُلوَن َأِئنَّا َلَمْرُدوُدوَن ِفي ﴿:قوله تعالى ، ومثَّل لذلك ب(1)الياء الساكنة والهمزة

 .(2) ﴾ اْلَحاِفَرِة *َأِئَذا ُكنَّا ِعَظاًما َنِخَرةً 
َفَقاِتُلوا َأِئمََّة  ﴿:قوله تعالى  ومثال على الهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة ،

ألنَّها في  ؛ (( القراءتين "فجعل الهمزة )ياءَأِئمَّةَ أجاز األخفش في ) (3)﴾اْلُكْفرِ 
ومن كان من رأيه جمُع  موضع كسر وما قبلها مفتوٌح ولم يهمز الجتماع الهمزتين ،

 .(4) الهمزتين َهَمَز "
أيمة( ابن كثير وأبو عمرو ونافع ومن قرأ بتحقيق الهمزة األولى وتسهيل الثانية )

 .(5)وأمَّا من قرأها بتحقيق الهمزتين فهم عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي
وا هذا لحنًا إاّل إلى عدم جواز اجتماع همزتين وعدَّ ومع أنَّ أكثر النحويين يذهب 

ألنَّه قد وقع في الكلمة علتان اإلدغام والتضعيف  أنَّ أبا إسحاق زعم أنَّه جائز ؛
 .(6)فلما ُألقيت حركة الميم على الهمزة ُتركت الهمزة لتدل بحركتها على ذلك 

 .(7)ـ( الهمز في )أئمة( من شواذ الهمزه372وقد عدَّ ابن جني )ت

                                                 

 .1/77والكشف: 1/48( ُينظر: معاني القرآن لألخفش :(1

 .11-19( النازعات: (2

 .12( التوبة :(3

 .118-7/116وشرح المفصل : 1/355( معاني القرآن لألخفش :(4

والنشر في 312والسبعة في القراءات : 118-117ُينظر: التيسير في القراءات السبع :( (5
 .1/363القراءات العشر:

 .361-369ُينظر:إعراب القرآن للنحاس :( (6

 .143-3/142والخصائص: 1/125( ُينظر: المحتسب :(7
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بـ "أنَّ )أئمة الكفر( هو جمع إمام  وهناك من علل الهمز وتسهيله في )أئمة(
ضباء وأضبية ،فمن حقق الهمزتين أخرجهما على األصل  وأصل )أئمة( مثل :

ومن قلب الثانية ياء فلكسرتها المنقولة إليها وال يجوز هنا أن ُتجعل بين بين كما 
ألنَّ الكسرة هنا منقولة وهناك أصلية و لو ُخففت الهمزة الثانية ؛ت همزة )إئذا( ُجعل

هنا على القياس لكانت ألفًا النفتاح ما قبلها ولكن ُترك ذلك لتتحرك بحركة الميم في 
 .(1) األصل "

فالتخفيف لـ )أئمة( بالتحليل الصوتي الحديث يحدث بإسقاط الهمزة وابدالها 
 بنصف صامت :

 ــــَــــ / ء ــــــــِـــ م / م ـــــــــَـــــ /ء ــ
 تصير: ء ـــــَــــ / ى ــــــــِـــ م / م ــــــــَـــ /

ويكون هذا الصامت الضعيف من جنس الكسرة ،ولكي اليبدأ المقطع بمصوت 
 .(2)الصامت الضعيف ليحل محل الهمزة ُيجتلب 

ماع همزتين في كلمة واحدة يؤدي والتسهيل أولى لتحقيق اليسر في النطق ، فاجت
وإذا كان  (3)إلى الثقل ، والهمزة الثانية هنا متحركة والمتحرك أقوى وأثقل من الساكن

  .(4)القّراء يخففون الثانية الساكنة للخفة ،فالمتحركة أولى بالتخفيف
 . (5)﴾ ِإَلى اْلُهَدى اْئِتَنا ﴿وكذلك قوله تعالى :

                                                 

 .2/12( التبيان في إعراب القرآن :(1

 .51-59(ُينظر: القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث :2)

 .1/73( ُينظر: الكشف:3)

 .59ُينظر: القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث :(4)
 .71( األنعام :(5



 
 :التعليل الصوتي األول  الفصل 

 

22 

إنَّ )األلف(التي في )أئتنا( ألف وصل ولكن بعدها إذ يقول األخفش في )أئتنا( "
الهمزة من األصل هي التي في )أتى( وهي الياء التي في قولك )إئتنا( ولكنَّها لم 

؛ألنَّ ألف الوصل مهموزة إذا ُاستؤنفت فكرهوا ُتهمز حين ظهرت )ألف( الوصل
 .(1) اجتماع همزتين "

حديث هو تحقيق الهمز بين الياء والقياس في )أئتنا( و)أئمة( في علم اللغة ال
 .(2)والهمزة 

فقد علل األخفش  (3)﴾َفْلُيَؤدِ  الَِّذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتهُ ﴿أمَّا في قوله تعالى :   
يؤمن( لكن عند -همز)أوتمن( بكونها من األمانة موضع الفاء منها همزة )أمن

 .(4)تجتمع همزتان االستئناف تثبت ألف الوصل فيها وال ُتهمز همزته األصلية لئال
 
 

                                                 

 .393-1/392( معاني القرآن:(1

 .178-167القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث :( ُينظر: (2

 .283( البقرة :(3

 .297-1/296( ُينظر: معاني القرآن :(4
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 املبحث الثاني :العلة يف ظاهرة املماثلة
 توطئة

ُتمثللللل الللللة  القلللللواال التسلللللوتم ثو التيلللللوبي ثو التمو للللل اللللللة    للللل    لللللي   لللللوتي   
يتيللل  و ثو تمو للل تللو  متيوبسلي  مللو يلللى  قللل  تسللوتم اللي مناوللي الصللوتي  و  للفوت م

 .اي اإلىغو 
تسللل يل ل يلللووت  ليعملللل اللسلللوح امللل   وا للل ا   مللل    لللا  لللو  تسايللل  والممو للللي الللي
 .(1) النطق بولكلمو 

ْ  اي لو ُمَسلميو  متعل ىل  َااف ال تس الصوتي ان  العام الممو لي الصوتييو   وُسلمي
 .(2)اس  ثطلق اليه سيبويه تسميي المضوتاي ، ثو التساي 

سلللللتعمل لللللله مصلللللطل  ا قللللل ( اإلىغلللللو  األ للللل ا و 294 للللل  ونلللللي )   اسلللللتعمل او 
 .(3)التساي 

  (4)ثقسو  قل م الم   وح  الممو لي قس  و    
 وألول.بالصو  الثوبي  تأ ا : المسبل ثو التأ يا التس مي ، و  عنياألول
 ولثوبي .بعي ، و  عني تأ ا الصو  األول : الم  ا ثو التأ يا الاوالثاني
التللأ يا المتبللوىل ، واللو ثح ُ سللل  ال االلوح قللل   للاف منللول  ل مللو متسللوتم  :الثالثث 

 مع مو اي المناج و الصفي .
 
 

                                        

 .272و ىتاسي الصو  الل و  :121واأل وا  الل ويي : 49-42: (ُينقا: التطوت الن و  1)
 .2/277ُينقا : الكتوم : (4)
 .4/121ُينقا النصوئص : (2)
 .127ىتاسي الصو  الل و  :  ، و 127-121ُينقا : األ وا  الل ويي : (2)
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 يف ظاهرة اإلدغام  العلةأوالً : 

اإلىغو  ل ي  : او قى ول الليو  اي ثاوا  ال وام ، و ثىغم الفاس الليو  ، ثى لله الي 
 .(1)ايِه ، ومنه قىغو  ال اف اي ال اف 

اإلىغللو  ا للط  و  : الللو نللل  للااي  التسيلللو ، و ثول مللو سللوو  ، ونوبلللو ِمثلللي  ووللل  
 .(2)قىغو  األول من و ل ي  وقااءل  

بسوله : " اإلىغو  ي  ل ايه األول الي اخ لا ، و اخ لا الل   ولله  ووض ه سيبويه
 صليا الو  و اخ لا مل  موضلد وا ل  ب لو : قل     و ُ سل  األول اي  ل اي اخ ا  ت

 .(3)َاو تك ، و  كوح اخ ا ال   وله ... " تَ 
اه   .(4)   وني ال  ثب ه " تساي   وٍ  م   وٍ  "او اا 

واااللله ث لللو  يلللوح األب لسلللي ،قلللوئ  :" اإلىغلللو  :تاُعلللك اللسلللوَح بلللول ااي  تاعلللي  وا للل ل  
 (5)ووضعك ق وُ    مو موِضعو  وا  ا "

تصللوف بصللفو  التمو لل ، ث  ااتيلو   للوتي  قللل  اثم لو انلل  الم ل  ي  اوإلىغللو  اللو 
، ايتسلوتم الصلوتوح،  ملو يللى  قلل  سل ولي (6)بل موج ث ل امو الي اخ لاامشتاني ُتسل ل 

السلا اء و   لتنفيل  " و قب ملو ثىغملْ العلاما اي الليلوء قلل  اإلىغلو  اليوالعلي  (7)النطق 
ْ  الي  ستثسول بأح ُيزيلوا ثلسنت م م  موضد  م  عيل وب وطلبو  للتنفي  و ناااي اا قليله  ق

                                        

 .14/404:نقا : لسوح العام ، موىل )ىغم(يُ (1)
النشا اي السااءا   ، و 11ُينقا الكليو  اي معيم المصطل و  والفاوق الل ويي للكفو  : (4)

 .1/171العشا : 
 .101-2/102الكتوم : (2)
 .229، و ُينقا ال تاسو  الل ييي والصوتيي ان  ث   وني :  4/121النصوئص : (2)
 .421المب ع اي التصايف:(1)
 .17م األ وا  ال  يث : ُينقا : التصايف العابي م    ل ال(1)
 .121ُينقا : ظواال التنفي  اي الن و العابي : (7)
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شللب ه ْلللك  بمشللي [ت ملله    ]ا تللاأ ثح  النليللل ْلللك ملل  التكللل  مللو ا  فللوء ايلله ، ث
يَّللل  ، و بدالللوىل ال للل يث ملللاتي  ، انففلللوا اإلىغلللو  مللل  ثولللل ْللللك ملللد تلللوااا المعنللل  سالمُ 
 .  (1)"به

علللي  قا ثحَّ لللله قشلللوتا   للللم يتنوولللله والللق بقلللو  مو وللللم  ضلللد  األ فلللد  للل ا  ل ىغلللو  
  اللي ضللوء  يللوح اللة  اإلشللوتا،وسللنتعاف نصللوا السا بيللي الاللي ضللوء تفسلليا   واضلل ي

)2(اي و  ل ىغو  ثقسوم  حَّ ثقسو  اإلىغو ، قْ ق
 : 

 إدغام المتماثلين .  .1
 إدغام المتقاربين . .2

 إدغام المتجانسين . .3

 

 إدغام املتماثلني /1

، و الللل األ فللد اللةا النللوع ملل  اإلىغللو  (3)تفللوق ال للااي  بللولمناج والصللفي االلو    

 .(4) {ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقين   }اي ضوء تفسيا  للنصوا السا بيي ، ب و :  قوله تعول  

ىغللو  اللو التسللوء ال للااي  ،والللي الليللوء قللل  اإلقللااءُل  (ايلله الل أ )ثح  قىغللو  ْنللا  قْ
املو ِمللث ح و لتستللو  ابَّ ملو : "الأىغم ال لوء األوللل  الي اللوء ال  أ   أل ح،قْ  سللولواملو ملث 

"(5). 
وا قل   قىغو  ال لااي  المتملو لي   اولممو للي ل وِلعلي التنفي  و التنلص م  الثسل لي

                                        

 .1اإلىغو  الكبيا : (1)
النشا اي ، و  1/91الو  السا ح : اإلتسوح اي  ، و 121_4/129: النصوئص : ُينقا  (4)

 .1/472السااءا  العشا : 
 .121: ويه الل و  اي نت  معوبي السا ح ُينقا : ث ا الل يو  اي التو  (2)
 .4البسال :  (2)
 .1/42معوبي السا ح : ( 1)
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 .(1)لكوب مو م  وني وا   
ح  قظ لللوت الكلمتلللي  دىغلللو  الللي لعملللل اللسلللوح ملللال وا للل ل الللو يلللي ث لللي املللاو الللي اإل

وشب ه النليل ْلك بولُمسيَّ  قْا تاد تولله الي موضلد  وداوىل ال  يث ماتي  ، ايه  عوبي  
 .(2) م ثاوىاو قليه  وبيي 

وُ   س له   ألحَّ ب ه ق   ثت  بولك   ال  ث ل مو َوَولَ  لله ، ووا لدثم و َم   قاث بوإلظ وت ا
لوج )(3)اإلظ وت ث ل و اإلىغو  ااع اليه  اأ ثحَّ قىغلو  ال لوء الي الل( اَيل211. ثم و الزو 

ب لله  سيللل اللي اللفللت و ِال تلله اللي اللةا ثحَّ  للاوف ال لللق دبولسيللوس ا ا  نللوح وللوئز  ح  قال للوء و 
 .(4)ليسْ بأ ل اي اإلىغو  و ال ااوح م  نلمتي  

اوتفلل  األ فللد بوإلشللوتل قللل  وللوال اإلىغللو  ولللم يوضلل  النفللي ثو الثسللل النللوت  انلله 
 اي  ي  وض  الزووج  سل اةا وإح نوح ووئزا اي السيوس .،

ينِ }ه تعول  : وةلك قول ْل ُتك ذُِّبون  ِبالدِِّ َّلَّ ب  كَّب ك  * ك  اء  ر   .(5){ِفي أ يِّ ُصور ٍة م ا ش 

 .(6)  وح ِمث حبأب  مو  اا" َكَلَّ * َركَّبََك  "الل األ فد قىغو  الكوف اي الكوف اي 

 .(7)م غمو  ، وقاث البوقوح بدظ وت الكواي   ( َن َّ  َتوََّبك  )و قاث  وتوي ا  بواد 

                                        

 .12ُينقا : ال يي اي السااءا  السبد : ( 1)
 .22ُينقا :  يي السااءا  : ( 4)
 .12ُينقا : ال يي اي السااءا  السبد : ( 2)
نت  معوبي السا ح)قااءل اي  السااءا  السا بيي اي  1/70ُينقا : معوبي السا ح و قااابه : ( 2)

 .112التوويه الصوتي (:
 .9-2بفطوت : اا( 1)
 .4/170ُينقا : معوبي السا ح : ( 1)
، و الب ا الم يط :  172ي السااءا  : السبعي ا و،  1/227الم ات الوويز :  ُينقا :(7)

 .11/ 20توح المعوبي :  ، و 2/42
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ون ن اأ }وقوله تعول  :  اجُّ  (1)  { ُتح 

 تملل السلوو  قبل ملو قْا نلوح اح ، و ياأ األ فد اإلىغو  ايله ،  ألح  ال لااي  ملث 
 . (2)م   اوف اللي 

للوج )يللاأ   اللل( ثحَّ " ثُت وووبنللو"  نللوبي  اللي ل للي  ثوللوى مللد ثحَّ اإلىغللو  وولله 211الزو 
 .(3)وي  

لللوس ) ل الن   وتملللوع  لللااي  مللل  ولللني وا للل  مت لللاني    ألح  الثلللوبي االللل( 222وولللو 
( 5)ث ضو  ووال اإلىغلو   و اإل ملوء قلل  الفت لي نملو ُقلات " ا َتأَمنَّلو" وياأ ،(4)وولمنفصل 

 .  (6)بدشمو  الضمي 
ل األ فللد قىغللو  التللوء اللي التللوء ، و  لليَّ   (7){َوََل تَتََمنَّووو   }واللي قوللله تعللول  :  وللو 

ف ثثَّل   }ثحَّ اإلىغللو  وللوئز اي للو   ألح األللل  اللي )ا(  للاف لللي  ، ومثَّللل بسوللله تعللول  : 
ْثِم و اْلُعْدو انِ  ْوا ِباْلِْ ون ن اأ }، و قوله تعول  :   (8) { ت ت ن اج  اجُّ  .(10( )9){ُتح 

ْوا }قوله تعلول  :  ثم ووقول سيبويه : "  ثاج  َْ األول للمل    { ف ثَّل  ت ت ن  إح  ،و الدح  شل ْ ثسلكن

                                        

 . 129البسال : ( 1)
 .110-119/  1 ح : ُينقا : معوبي السا  (4)
 .1/411ُينقا : معوبي السا ح وإااابه : ( 2)
 . 12ُينقا : قااام السا ح : ( 2)
 11يوس  : ( 1)
 12ُينقا : قااام السا ح : ( 1)
 .24النسوء : ( 7)
 .9الميوىلي : ( 2)
 .129البسال : ( 9)
 .1/412ُينقا : معوبي السا ح : ( 10)
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َْ و نوح  ِزَبِتِه مت انو ، و لاموا  َْ ث في  .(1)"ثحَّ ثال مكي ا يبي نوح التوءي ش 
 لل  م يصلل   ) تنللوووا( ا" ا تتنللوووا " قللااءل العومللي اللل  ولح ) َتفللوالوا ( ، و قللاث و

ِْ  شل ال  ت نلوووا( بب ةف التوء الوا  ل ، و بعل  السلا اء قلاث )  التلوء  التلوء   ألب لو ثىغمل
 .(2)اي التوء و قاث األامد وثال الكواي "ا  تتنيوا " 

ْمِعِهمْ  }واي قوله تعول  :   .(3){ ل ذ ه ب  ِبس 

: "املن م َمل   ُيل غم و ُ سلِكُ  ) البلوء ( األولل    ألبَّ ملو  االوح ِملث  ح ، األ فد سول 
ِع م ( "ةلَ ومن م م  ُ  اُك ايسول : )  الو " ث لو املاو بنلفله  ثىغلم، و اللة  (4)اَ  ِبَسلم 

 .(5)و تويي و ا   عسوم بكموله اي المصبوح ، وااس م األتبعي مو ا ا الشنبْو  " 
لل  ل اللي الللي اإلىغللو  ولللم يوضلل واللي األمثلللي السا بيللي السللوبسي لللم بيلل  األ فللد  فص 

 .موقفه من و
لللو قىغلللو  المتيوبسلللي  الللي الكلملللي الوا للل ل   َوتى لللل أ األ فلللد الللي قولللله تعلللول  : اسللل  ثم 

يَّ ع ْن ب يِِّن ةٍ } ي ْحي ى م ْن ح   (6) { و 

ْ  لوت الي موضلد يلزمله قاوأل فد ياأ قلزا  اةا اإلىغو   سول : " ُثلز  اإلىغو     
لو قْا نلوح الي موضلد ا يلزمله الفلت  َللم  ُيل غم ...  الفت  اصوت مثل بوم التضعي  ، ثم 
و قللول بعضلل م : ) وملل   يللي ( ولللم ُيلل غم قْا نللوح ا ُي غملله اللي سللوئا ْلللك ، و اللةا 

للو  لللوت    لللَاأ ثقللب  اللللوو ي    ألح  ) يللي( مثلللل ) َ ِشلللَي (  لم  لللِعي  َثو   مثلللل َغي للا التَّض 

                                        

 .220/ 2الكتوم : ( 1)
 .17/429اليومد أل كو  السا ح : ، و  1/477م ات الوويز : ال ُينقا :( 4)
 .40البسال :  (2)
 .1/11معوبي السا ح : ( 2)
وس :  ، و 1/221قت وف اض ء البشا : ( 1)  .41قااام السا ح للن  
 .24األبفول : ( 1)



                                  الفصل األول :التعليل الصوتي 

 

22 

 .(1)اليوء( اخِ َال ِمثل )  وء ( َ ِشَي ... " )
منللد اإلىغللو  اسللتنوىا  قللل  الل   لللزو  ال انللي ،اسلليبويه اللي  ويوااللق األ فللد سلليبويه 

قْ  سلول "   لا الُمَضلوا  ِمل  ووبْ ال اني اي الثلوبي الملي  قْاَفك الثوول اإلىغو  و 
لللعي  ِمللل   نلللو   اليلللوء ، و ا ُتيعلللل ِبَمنزللللي َ نلللو  اليلللوء  يلللا  ميلللاأ ملللو لللليي ايللله َتض 

يللو و  يللو و َ    ْ  ُمضللوافي ، و ْلللك ب للو : َ ع  المضللوا  ِملل  غيللا اليللوء ، اكللةلك قْا نوبلل
يلللللي ثوايلللللْ ْللللللك ميلللللاأ ) ُ نِشلللللي و َ نشللللل  ( ... الللللدْا وقلللللد شللللليء ِمللللل   يلللللي و َ    َ ع 

 لللوء ) ياملللي ( ، ا  التضلللعي  بوليلللوء الللي موضلللد تللللز   لللوء )  نشللل  ( ايللله ال انلللي و
حَّ اإلىغللو  وللوئز ايلله   ألحَّ اللل   ِملل  ) يامللي ( و )  نشلل  ( قلل    للوتتو اللد مللو ، تفوتق

َْ  لللاَ  نأبلللك ضلللوافْ الللي غيلللا  نلللو  اليلللوء ، قْ  لللو ضلللواف بمنزللللي غيلللا المعتلللل الم 
للَ او و ْلللك قولللك : قلل   َ لليَّ اللي اللةا المكللوح ، وقلل   َالليَّ  َ لل َّْ اللل   اللل  األ للل و  

َْ : ق َْ ُقل     يي اي اةا المكوح ، و ق   ايلي بلأما  ، و اإلىغلو  ثوثلا بأما  ، و ثح  ش 
"(2). 

لللو النليلللل وسلليبويه ايييلللزاقْ  سللالللةا الزولللوج  و ْنللا ح اإلىغلللو  واإلظ لللوت قْا ول :"اأم 
للو  للو ملل  ثىغللم ا وتمللوع  للااي  ملل  وللني وا لل  وثم  ووبللْ ال انللي اللي الثللوبي المللي ،اأم 

 .(3)اليوء تسول:َ ِيَي   يو"م  ثظ ا األحَّ ال اف الثوبي ينتسل ا  لفت 
الفا اء ياأ ثحَّ ) ي( ُتكت   يوء وا  ل واي ثوثا قااءل السلا اء ، و ال   ولوال  ثحَّ ال    

لوولللوى الفلللت  الللي الفعلللل اللللة  يللللى  قلللل  التسلللوء  [الللل  تث للله] ثحَّ مللل  ثىغلللم و اإلىغلللو    
ل ىغو ،وإب مللو  ا  علل   )الل   لللزو  ال انللي( موبعللو   ،ا و  ِملل  وللنٍي وا لل ي  مت للاني للاا

                                        

 .1/210ُينقا : معوبي السا ح لأل فد : ( 1)

 .2/291الكتوم : ( 4)
 .4/212قااابه : معوبي السا ح( 2)
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   (1) كوح مع و ثقل 
ثيلا الي توا لي  ل  نام الي توا لي ث لي بكلا و بلواد ثم لو وَم  قلاث ب يلا قىغلو  الو او ل

( بوإلىغو  ؤ    اوما و  مزل و الكسوئي اسا اقنبل و ث و اماو و  وا ) ي 
(2). 

 إدغام املتقاربني  /4
اللللي بعلللل  الصللللفو ، ثو  " ثح  نتللللل  الصللللوتوح مناوللللو  ىائمللللو ، ويت لللل ا ث يوبللللوواللللو    
م لو لع قللي قا  منلاج   و لفي    لللةلك اولتسلوتم  كلوح قولصلو  مللو الو ا (3)اي لو "  وح نتلفل

ي  ب سلللل   تكللللوك الصللللوتا" األمللللا الللللة  يلللللى  قللللل   (4)مناويللللي ثو لع قللللي  و للللفيي 
الصللو  اللي   قللل  تللأ يا الصلو  المي للوت األ لوا  ، يلللى  للي اواملل التللأ ا والتللأ يا 

 .(5)البعي  " اي الصو  الا و ، ثو  تأ يا الساي  اي الم موس والصو  الش ي  
الي (6)والو  لو  م ملوس  وشل ي  قىغلو  التلوء  اةا اإلىغو  لل أ األ فلد  يوم  ثمثل 

و للفي ال مللي تسللسط انلل  قىغللو  التللوء  (7)وامللو  للوتوح شلل ي اح مي للوتاح الطللوء واللل ال
،و ْنلللا سللليبويه قلللااءل العلللام بدىغلللو  التلللوء الللي الطلللوء و (8) الللي األ لللوا  المي لللوتل 

ق ثثثاُلوا }قولللله تعلللول  : الللي  ، والللةا ملللو ْنلللا  األ فلللد( 9)قلللااءت م بلللد  ا الطلللوء تلللوء 

                                        

 .1/211ُينقا : معوبي السا ح  للفااء : ( 1)
 .111التيسيا اي السااءا  السبد :  ، و 201عي اي السااءا  : ُينقا : السب( 4)
 .424( ث ا السااءا  اي األ وا  والن و العابي 2)
 .422ُينقا : ث ا السااءا  اي األ وا  والن و العابي : ( 2)
 .191:لتوويه الل و  اي نت  معوبي السا ح ث ا الل يو  اي ا( 1)
 .419والمب ع اي التصايف: 4/171،والممتد اي التصايف :2/222ُينقا: الكتوم :( 1)

 .419ُينقا: المب ع اي التصايف :( 7)
 .407-401ُينقا: السااءا  السا بيي اي نت  معوبي السا ح )قااءل اي التوويه الصوتي (: (2)

 .2/210ُينقا : الكتوم : ( 9)
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ثثثثا ِبثثثثك   ث للللل الكلمللللي ) تطيابللللو( اأىغمللللْ التللللوء اللللي الطللللوء   ألب للللو ملللل  ، قْ (1){اطَّيَّْرن 

 .(2)مناو و
إىغوم لو و اتعلول األ فد او اللي ق ل ال تلوء ااوَم   الل قىغو  المتسوتبي  ث ضو  ل أ 

ايسلول سليبويه الي قىغلو  التلوء ملد الل ال : "و نلةلك التلوء ملد  ،مد ال ال و اللةال واللزا 
الي لا لليي الي وا ل  من لو قطبلوق  ألب ه ليي  ين مو قا ال مي و ال ال وال ال مد التوء 

التللوء واللل ال سللواء نللل وا لل ل ، واللي موضللد   للا  سللول : " و (3)ا اسللتطولي و ا تكللاات "و 
من ملو تُل غم الي  لو بت و  تل  تصليا التللوء ىاا  والل ال تلوء    ألب  ملو مل  موضلد وا لل  

و ِإْذ }، ب للو : قوللله تعللول  : (4)وامللو شلل ي توح للليي  ين مللو شلليء قا الي للا وال مللي " 
ا ار ْأُتْم ِفيه  ثْول  أ ف  }، ونةلك قوله تعول  : (5) {ق ت ْلُتْم ن ْفًسا ف ادَّ بَُّروا اْلق  قْ يلاأ ،(6) {ل ْم ي ثدَّ

اتثتلم ( ) تَل اتثتم ( و ) يل َّ اوا ( ) يتل  اوا( ، ولكل  ُثىغملْ التلوء  األ فد بأحَّ  ث ل ) قىَّ
حَّ التلللوء قايبلللي المنلللاج مللل  الللل ال ومنلللاج الللل ال بطلللاف اللسلللوح وثطلللااف ألالللي الللل ال   

 .(7)الثنيتي  والتوء مناو و بطاف اللسوح و ث ول الثنيتي  
ووبْ التلوء شل ي ل  ثم و الي قىغو  التوء اي الةال ا ي لتسوتم مناوي ال ااي  ، وإح  

 سلول سليبويه : " نلةلك  ، والي الةا(8)اللةال  لاف مي لوت ا ملو متعلوىاح الي السلول  ادحَّ 
                                        

 .27النمل : ( 1)
التبيوح اي ، و  4/121مشكل قااام السا ح :  و،  4/211لسا ح لأل فد : ُينقا : معوبي ا( 4)

 .2/104تفسيا السا ح : 
 .2/210الكتوم : ( 2)
 .2/211المص ت بفسه : ( 2)
 .74البسال : ( 1)
 .12الملمنوح : ( 1)
 .1/112ُينقا :معوبي السا ح : ( 7)
 .117ظواال التمو ل : ُينقا : ( 2)
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ُتب ل للةال م  مكلوح التلوء ثشلبه ال لاوف   لو ألب  لو قْا نوبتلو الي  لاف وا ل  للز  ثح  ا 
ُيَبيَّنلللو قْ نوبلللو ُيللل غموح منفصللللي  ، اكاالللوا الللةا اإلو لللوف ، وليكلللوح اإلىغلللو  الللي  لللاف 

للللك قوللللك : ُمللل َّوا ، نسوللللك : ُمطَّللللم  ، ومللل  قلللول : ُمق ِعللل   قلللول : مثلللله الللي الي لللا ، ْو
َىِوا  نمللو قللولوا ُمللزىاح  :  ثح ُنللل  وا لل  من مللو  مللة وا ... وإب مللو مللنع م ِملل  ثح  سولللوا : ُمللة 

 .(1)الوا   قا  اإلىغو  " بفصول الم  يز اي ال افي غم اي  و به اي اا

ثثثثثةٍ }قولللللله تعلللللول  :  ب لللللو ْعثثثثثد  ُأمَّ ثثثثثر  ب  ك  ث لللللي  ْنلللللا األ فلللللد تث لللللو  نلللللاث  قْ )4){و ادَّ

اتعل ( ) اْتكا (   ألب  و ِمل  ) ْنلا  ( اثح  ث ل الصي ي ) الة  ياأ  ال(409)ابي ل
ل لللو ىاا    سيللللي ، وقللل   ُقلبلللْ اللللةال ىاا    ألبَّ لللو قايبلللي من لللو  الللأىغم التلللوء الللي اللللةال ا و 

للو دواللل  تث  ث للي ابيلل ل الل،(3)بللولي ا اللأو ا اإلىغللو   حَّ اإل لل ال  لل   بعلل  اإلىغللو  ، ثم 
َولللاُ  ( اأ لللل و ) اااأل فلللد ايسلللول : " و قبَّملللو الللي )  َْ َتَكلللَا( ، ولكللل  اتعلللل ( ِمللل  )   ْ

وتمعللللو اللللي نلمللللٍي وا لللل ٍل ومناووامللللو متسوتبللللوح ، وثتاىوا ثح ُيلللل غموا ، و األول  للللاف  ا
مي للوت  ، و قب مللو يلل  ل األول اللي اخ للا م مللوس اكااللوا ثح يللةا  منلله الي للا ايعلللوا 

ِملل   موضللع و مي للوتا  واللو الللةال   ألح  ال للاف الللة  قبل للو  اللي موضللد ) التللوء(  االلو  
والللو تلللأ يا توعلللي قْ ُانلللي الصلللو  األول الللي الثلللوبي ، والللو السيلللوس الللي ، (4)" ت  مي لللو 

 .(5)اإلىغو  
لو اللةي   سوللوح :  و انوك م  الل قل  التوء ىاا   م قىغو  الةال بول ال بسوله : " اأم 

                                        

 .270-2/219الكتوم: (1)
 21( يوس :4)

: ويه الل و  اي نت  معوبي السا ح ث ا الل يو  اي التو  ، و 1/212ميول السا ح :  ُينقا :( 2)
402-401. 

 .1/292معوبي السا ح : ( 2)
السا ح : ت  معوبي الم األ وا  اي ن، و  1/201ي اي التاا  : ُينقا : الل يو  العابي( 1)

 . 401ث ا الل يو  اي التوويه الل و  اي نت  معوبي السا ح :  ، و121
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نْ يلل   ا و يلل  وا و ُملل  وا اللدبَّ م و اسللتسبلت و ْال َى لللْ التللوء اللي  وولل وا التللوء قْا ُسللكَّ
اتعلول مل  ْللك ، انقلاوا اا الةال اصوت   ىاا  ، اكااوا ثح تصيا التوء ْاا  ال  ُ علافُ 

 .(1)قل   اٍف  كوح ا ا   ين مو اي المسوتبي ايعلو  مكوح التوء و مكوح الةال 
ي الللي قىغللو  اللل   بولتللوء و الثللوء الل الللل قىغللو  المتسللوتبي  للل أ األ فللدثبللواع وملل  

ثثْل ُتثثْرِثُرون  }، وقوللله تعللول  : (2){ه ثثْل ُثثثوِِّ   }ومللو اللي قوللله تعللول  :   ، قْ الللل (3){ب 

األ فد قىغو  ال   اي التوء و الثوء بأحَّ مناج التوء والثوء قايل  مل  منلاج الل   ، قْ 
والتللوء بطللاف اللسللوح  ،و للويللاأ ثحَّ اللل   مناو للو طللاف اللسللوح ، قايلل  ملل  ُث للول الثن

 .(4)وثطااف الثنو و ، مد ثحَّ ال   بولشق األال  ثى ل اي الفم ا ي قايبي المناج من و 
، وَملللل   ثىغللللم اللللو  مللللزل والكسللللوئي (5)وثشللللوت األ فللللد قللللل  وللللوال اإلىغللللو  وتانلللله 

 .(6)واشو 

 يف ظاهرة اإلمالة  العلةثانيًا: 
ُ ميللله قمولللي  و ث للل الميللل اللو اإلمولللي اللي الل للي : اللي مصلل ت الفعللل ثَمللوَل الشلليء 

 .(7)قبول ال  الشيء اإل
 .(8) ي ثح َتن  و بولفت ي ب و الكسال ، و بوألل  ب و اليوء نثياا  ا ط ح : ثم و اي اا

                                        

 .1/411معوبي السا ح للفااء : ( 1)
 .21سوتل المطففي  : ( 4)
 .11سوتل األال  : ( 2)
 .4/172ُينقا : معوبي السا ح : ( 2)
 بفسه.ُينقا : ( 1)
 .102-4/192ُينقا : قت وف اض ء البشا : ( 1)
 .1/477، و التصاي  : 11/121: موىل ) ميل (  ا : لسوح العام ُينق( 7)
 2/2شاح الشوايي : ، و  12، و التعايفو  :  4/1211 ط  و  الفنوح : اُينقا : نشوف ( 2)

 .1/77التصاي  : و 
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مللل  ضلللاوم اإلىغلللو  األ للل ا اللللة  الللو تسايللل   و   للل  ونلللي اإلموللللي ضلللاباوقللل  َاللل   
بسلليو  الصللوتي ، ا للي وسلليلي ملل  وسللوئل ت سيللق اا(1)ال للاف ملل  ال للاف وإىبللوؤ  منلله

ت لل ف قللل  بللوع ملل  الممو لللي  للي  ال انللو  وتسايلل  بعضلل و ملل  بعلل  ، ممللو  ظللواال  و 
، وقلل  اب للا الل  (2)قتصللوٍى بللولمي وى العضلللي ايتاتلل  اللل  اللةا ملل  تيسلليا بللولنطق ، و 

 .(3)اةا سيبويه بسوله : " ليكوح العمل م   ووٍه وا   " 
خ للو  السا بيللي ، نمللو اللي او ْنللا األ فللد بعضللو  ملل  الللل اإلمولللي اللي ضللوء تفسلليا  

ًضا}قوله تعول  :  ُ م ر  ُهُم َّللاَّ  .(4){ف ز اد 

ُ ( ، و ثالل ال يلول  قْ تثأ ثح  َم  ثملول نسلا اللزا  الي ) ِلاَىُالم ( األبَّ لو مل  ) ِلى 
ُ ميلللوح مللو نللوح اللل  اللةا الللولح ، و ث للاج ملل  ْلللك الفعللل ) َلاَت(   ألب لله ِملل  ) ُلتُ ( 

سلللتوْ  سللليبويه الللي اإلشلللوتل قلللل  ْللللك قْ  سلللول : " ومملللو ا، وقللل  سلللبسه (5)مضلللمو  األول 
( ممو امو ايه الي   قْا نلوح ثول )  ميلوح ثلفه نل  شيٍء نوح م   نو  اليوء والواو ُْ َاَعلل

َو اليوء اي اب و الكسا نمو َبَ و  مكسوتا  ب وا    .(6)مو نوبْ ثلفه اي موضد اليوء "  ب  
وب  للت ثحَّ األ فللد وااللق سلليبويه ،قا  ثبَّلله بسلل  اإلمولللي قللل  الللزا  ولللم ينسللب و قللل  
األل  ال  طايسي الن ويي  ،تبمو ألبه ياأ اإلمولي  اني نلأ   انلي ث لاأ ُ انلْ   لو 

ضلللوح اللل  وسللليلي اإلموللللي والللي الكسلللا منسلللوبو  قلللل  الللة  األ لللاف ،للللةلك ا لللو  عبلللا  و 
 .(7)الزا 

                                        

 .402ال تاسو  الل ييي والصوتيي ان  ث   وني :  ، و 4/121نقا : النصوئص : يُ ( 1)

 .471العابيي اي التاا  : ُينقا : الل يو  ( 4)
 .2/472الكتوم : ( 2)
 . 10سوتل البسال : ( 2)

 .21-1/20ُينقا : معوبي السا ح : ( 1)
 .2/140الكتوم : ( 1)
 .420-479ُينقا: السااءا  السا بيي اي نت  معوبي السا ح:( 7)
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، والتفنلليم : اللو اللت  السللوتت اللو   لفللت ال للاف (1) بولنصلل   اب للا الل  وسلليلي التفنلليمو 
للل   َ لللا ،  و ُ سلللول لللله الَنص  للل   ثلللل   َثظ  َولللا ثمثللللي ث لللاأ مثلللل قولللله (2)والللو ايملللو َبع  َْ ، و 

بُُّهمْ }تعول  :  اُهْم ر  ق  س   .(4){ق ْد أ ْفل ح  م ْن ز كَّاه ا}تعول  :  ه، و قول(3){و 

، و ْنللللا ( 5) لللل  ْنللللواح اللللل  ْلللللك اوملللل  قللللاث الفعللللل ) َلاَى( بوإلمولللللي  مللللزل ووااسلللله 
ْ  األللللل  تابعللللي اصللللوا ا  ُ ميلللللوح  ي الوولللله  الللل، و اإلمولللللي  ث ضللللو   األ فللللد ثبَّلللله قْا نوبلللل

ُْ ، وثمثلتله الل  الةا وتعليل ْللك ثح  األلل  سلُتسل  قلل   لوء نملو الي : َغلَزوُ  ، وثغ   َزيل
اه ا}قوله تعول  :    (7){ق ْد أ ْفل ح  م ْن ت ز كَّى}، و قوله تعول  : (6){و اللَّْيِل ِإذ ا ي ْغش 

لَّثثى}قوللله تعللول  : و  ثثاِر ِإذ ا ت ل    اي للو تبوايللي انسللول : َغَشللوُ  ، قْ األللل (8){و النَّه 

ُْ و  َْ لنوِ  و ثلني   . (9)ثغَشي
نا ث ضو  الي قمولي العام ِلمو نلوح    يلو  منتوملو  بلوألل  التلي ث لل و اللواو والي  ْو

ه ثا}ثحَّ اة  الواو َتنَسل  قل  اليوء نثياا  ، وَمثََّل لةلك قولله تعلول  :  ثِر ِإذ ا ت َّل  م   (10){و اْلق 

اه ا}وقوله تعلول  :  م ا ط ح  ميل لو يم ال   ُ ، و ْنلا ثحَّ السيلوس اي لو التفنل(11){و اأْل ْرِض و 

                                        

 .1/20ي نقا : معوبي السا ح : ( 1)
 .21: ُينقا : اإلمولي اي السااءا  والل يو  ( 4)
 .41اإلبسوح : ( 2)
 . 9الشمي : ( 2)
 . 477اإلمولي اي السااءا  والل يو  :  ، و 1/421نقا : الموض  : يُ ( 1)
 .2الشمي : ( 1)
 .12األال  : ( 7)
 .4الليل : ( 2)
 .24-1/21ُينقا : معوبي السا ح : ( 9)
 .4الشمي :( 10)
 .1الشمي : ( 11)
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، و اللة  قلاث ) ت الو(  (2)موااسلو  لسليبويه  (1)َ لوُ  و َتَللوُ  بع  العام   ألب  و ِمل  طَ 
لللو الكسلللوئي اسللل  قلللاث بوإلموللللي ، و  لللبع   و ) ط والللو( ب يلللا قموللللي ،  ملللزل و  لللل  ، ثم 

 .(3)اإلمولي قاثاو األلتق ث و اماو 
ل  الفلا اء و ول  األ فلد ألبَّله يلاأ ثحَّ اإلموللي الي األ لل ل)ضل واو( وإح اللة  ولوَّ

اللي اللة  السللوت اللو قمولللي )وضلل واو( وللليي ابسلل م الللواو  ،قْ  قمولللي )ت او(و)ط واللو(
 سللول : "بكسللا الضلل   : ِملل   ضلل واو، و نللل  اخ للو  التللي ُتشللوول و، و قَح نللوح ث للل 

 و و َى واللو لملللو ا تللل ث  السللوتل ب لللاوف اليلللوءبعضلل مو بلللولواو، ِمللل   ْلللك: َتَ الللو وَطَ واللل
وتث لله ،(4) تلل اء للللواو ليللول اللت  ْلللك نللله " الكسللا اتبع للو مللو اللو ملل  الللواو ولللو نللوح ااو 

 .( 5)اةا ووء منولفو  لمو او شوئد اي ال تس الن و  
للل  ( ، مثللل : ) ُبشللاأ (      للل  (و ) َاع  وللةلك الللل األ فللد قمولللي مللو نللوح ب للو ) ُاع 

اأ (  ألبَّللله للللو   نَّللل  نلللوح بوليلللوء  وو)ماضللل  (  الكسلللوئي  من لللو قموللللي  ملللزل و (6)) َسلللك 
ُبْشثثثثثثر ى }اللللللي قوللللللله تعللللللول  :  (7)) ُبشللللللاأ ( اللللللل  ولح ) ُاعللللللل  ( لكلمللللللي  و ُهثثثثثثًدى و 

الي قولله تعلول   ولةلك قموللي السابل ، (9)التأبيث تابعلي  ثل وقوع و ْلك ل ( 8){ِلْلُمْرِمِنين  

                                        

 .1/21ُينقا : معوبي السا ح : ( 1)
 .227-2/221ُينقا: الكتوم ( 4)

 .122ُينقا : السبعي اي السااءا  : ( 2)
 .2/411معوبي السا ح للفااء : ( 2)
 .471ُينقا: السااءا  السا بيي اي نت  معوبي السا ح :( 1)

 .1/24ُينقا : معوبي السا ح : ( 1)
 .192ُينقا ال يي اي السااءا  السبد :  (7)
  97البسال : ( 2)
 . 4/72الموض  :  ُينقا :( 9)
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ِذي اْلُقْرب ى}:  اًنا و  ْيِن ِإْحس  ِباْلو اِلد   .(1){و 

َل  ت ْقُصثثثثْ  }اللللي قوللللله تعللللول  : (2)وإمولللللي ث للللي امللللاو والكسللللوئي اللللي ) ُتُؤيللللوك ( 

والعلللي اللي وقللوع األللل  للتأبيللث اللي  للي ي ) ُاعللل  ( ا للي بمنزلللي الُمنسللل  ( 3){ُرْؤي ثثا   

 .  (4)ا   وء 
للللل  ( مثللللل ) َ للللا ا  ( اللللي قوللللله تعللللول  :  للللو  للللي ي ) َاع  ثثثثا }ثم  ثثثثْوا  ِفيه  ف ت ثثثثر ى اْلق 

ْرع ى  ي ، اتكلوح الي  كلم ملو ث لله اليلوء وَ َقعلْ تابعل التأبيث ثل اُيمول   ألحَّ   (5){ص 

ْتل ى}و ) َقت ل  ( اي قوله تعول  :  اُص ِفي اْلق  ل ْيُكُم اْلِقص   (  6){ُكِتب  ع 

ثثثُر   ِبي ْحي ثثثى}الللي قولللله تعلللول  : (7)و )   يلل  (  ، قلللاث  ملللزل والكسلللوئي  (8){أ نَّ َّللاَّ  ُيب شِّ

ُ ملول ، نمللو واو الل  و تثأ األ فللد بلأحَّ مللو ولوَء    يللو  َمس صلوتا  و ُيَثنَّلل  بلول، (9)بوإلموللي 
 .(10)) السفو ( اي ) شفو( و

 
 

                                        

 .22البسال : ( 1)
 .4/21ُينقا : النشا اي السااءا  العشا :  (4)

 . 1يوس  : ( 2)
 .4/112ي نقا : الموض  : ( 2)
 .7ال وقي : ( 1)
 .172البسال : ( 1)
 .4/27ُينقا : النشا اي السااءا  العشا :  (7)

 . 29 ل امااح : ( 2)
 .4/21النشا :  ، و1/177السااءا  :  ُينقا : الكش  ا  ووو ( 9)
 .1/442ُينقا : معوبي السا ح : ( 10)
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 ثالثًا :العلة يف التوافق احلركي 
األ لللوا  الل ويلللي وتأ االللو بعضللل و  لللبع  الللي المتصلللل مللل  الكللل   الللو قحَّ ابسللليو  

األسللوس الللة  يلللى  قللل   لل و  اللةا التوااللق  قا  ثحَّ بسللبي التللأ يا تنتللل  ملل   للو  
لى  قل  اةا التلأ ا اللة  ي ل ف قلل  بلوع تإحَّ ميووتل األ وا  بعض و لبع  خ ا ،و 

م  الممو لي  ين و ليلزىاى ملد ميووتت لو قاب لو الي الصلفو  والمنلوتج ، ويمكل  ثح   سلم  
، واللي بعلل  األ يللوح (1)اللةا النللوع ملل  التللأ يا بوابسلليو  الصللوتي  للي  ث للوا  الل للي 

لو اللة  يتلأ ا ايله يتأ ا الصو  الثوبي بوألول ويسم  اةا النوع م  التأ يا التسل مي ،  ثم 
 .(2) الصو  األول بولثوبي ايسم  بولاوعي

وُيع  سيبويه م  الن ول األوائل الةي  ثشوتوا قل  الة  القلواال بأبَّ لو بلوع مل  الممو للي 
وقللل  ثطللللق الل ويلللوح األوائلللل اليللله ،(3) و لللف و ثو بوسلللتعمول لفلللت اإلتبلللوع ليللل ل الي لللو 

 .(6)والتساي (5)ع،واإلتبو(4): المضوتايا ل،من وتسميو  
و الضللم للضللم ثو الكسللا ْنللا األ فللد بعلل  الللل التمو للل ال انللي نللولتي ُيتبللد اي للو   

يللللللاأ ثحَّ مللللللو نللللللوح  ولللللللث  اوالللللله مضللللللمومو  وُبلللللل ت بللللللول مزل ُتضللللللم ال مللللللزل  قْ ،للكسلللللا
ِثيًرا} تعول  :واستش   بسوله ،(7)   (8){ و اْذُكُروا َّللاَّ  ك 

                                        

 .121ُينقا: األ وا  الل ويي : (1)

 .112ُينقا: بفسه : (4)

 .440،و ث ا الل يو  اي التوويه الل و  اي نت  معوبي السا ح :2/191( ُينقا: الكتوم :2)

 .2/107ُينقا: الكتوم :( 2)

 .4/221:ُينقا: النصوئص (1)

 .4/24ُينقا: بفسه :(1)

 .1/2(ُينقا: معوبي السا ح :7)

 .21(األبفول :2)
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والللل اللةا بسوللله :" قبَّمللو ُضللمْ اللة  األللل  قْا نللوح ال للاف الثولللث مضللمومو   ألبَّ للم لللم 
اَثُسل  الي م ثح  كوبوا اي نسٍا  م  صلياوا قلل  الضلم سوونو ،ياوا  ي  ال ااي  قا   ااو  

 .(1)،اأتاىوا ثح  كوبو وميعو  مضمومي  قْا نوح ْلك ا   يا المعن  "

ل المبني للمي ول الة  ال  ولح )ااَتَعَل( قْ تتبد  اني وةلك امزل الو ل اي الفع
قْ ُتضم ال مزل قتبواو  (2){اْجُتثَّْت ِمْن ف ْوِق اأْل ْرضِ  :} ولثِه ،مستش  ا  بسوله تعول  

ل اة  السوا ل قْ  سول الكوايوح   اي تعليوا تل  الكوايوح والبصايي .(3)لضمي التوء 
بَّ و:" تتبد  اني اي  الفعل اُتكسا اي ثضام قتبواو  وُتضم اي ثى ل قتبواو  لضمي ق

عي لعي  الفعل طلبو   ل   ُيبَ ث بولسوو  ول ةا  ي  ثح تكوح  انت و توب(4)"العي  
ثم و البصايوح اةابوا قل  ثب  و مكسوتل اي األ ل ،وإبَّمو ُتضم اي ثى ل ،(5)للميوبسي 

 .(6)قل  ضم  ألحَّ اةا ُمستثسل "ا ل    ناج م  نس
ل بعض م:)َثبو ثْنَ و   وء والييم لضمي وا البب ُبُلَك(و)ث بو ُثُوُلَك( ،اضم  َا األ فد  َقو 

اةا ِم   ثش  ثبواع  ثحَّ ال  لفٍت وا   ،وياأ األ فد  والعلي اي وعل و بع امو ال مزل 
 .(7)اإلتبوع 

 .(8)العمل ال  ووٍه وا  "وح واةا مو الل به سيبويه بسوله:"ثتاىوا ثح   ك
 :قتبوع الكسا للكسا واي

                                        

 .1/2(معوبي السا ح :1)

 .41(ق ااايم :4)
 .1/1(ُينقا: معوبي السا ح :2)

وُينقا: ال تاسو  الل ويي ان  العام قل  ب و ي الساح الثولث  111(:107(اإلبصوف مسألي)2)
:291 

 .291-291يي ان  العام قل  ب و ي الساح الثولث :(ُينقا: ال تاسو  الل و 1)
 

 .291-291و ال تاسو  الل ويي ان  العام : 111(:107(ُينقا: اإلبصوف :مسألي)1)

 .1/124.ُينقا: معوبي السا ح :(7)

 .2/141(الكتوم :2)
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ا مو َقب َل (1){فيه هًدى}قوله تعول  :فسيا ََْوَا األ فد اي ضوء ت  الي َنس 
لك ثحَّ العام الضميا َل  ال وئ  المفاى اي )ايه(و)قَليه (و)َاَليه(بسوله :"ْو قْا نوح َقب 

)ال وء(ثو)الواو( احَّ ِم   َبع     ةاوا )اليوء(التي ُتييء اة  ال وء التي للمةنا) وء(سووني
 .(2))ال وء( اف  َ في َوَقَد  يَ   ااي  ُمَتشو  ي   َاَثُسل ْلك"

 
 
 
 
 

                                        

 .4البسال :(1)

 .47-1/41(.معوبي السا ح :4)
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 املبحث الثالث:العلة يف ظاهرة الوقف
 توطئة

فيه الكثير من  فة ،إذ ُال  ُيمثل الوقف ظاهرة مهمة في الدراسات اللغوية والنحوي
الوقف و  ،لفر اءالوقف واالبتداء لو  ،لرؤاسيلنحو: الوقف واالبتداء الكبير  الكتب

، فضاًل عن  (1) وغيرهم بن انأنبار  وإيضاح الوقف واالبتداء الو  ،ثعلبواالبتداء ل
  .(2) الموضوعات التي ُضمنْت في مصنفات اللغويين

نأخفش فقد كانت له إشارات وتفسيرات لعلة الوقف في كتابه وقد ا ما يخص  أما 
وهناك فرٌق بين  ، (4)والسكوت ، (3)استعمل له مصطلحات مرادفة منها السكت

عادة من غير فالسكت هو "قطع الصوت زمنًا من دون الوقف  الوقف والسكت ،
  . (5) تنفس "

 وعلة الوقف لدى انأخفش  تكون بحسب  المحاور اآلتية :
 علة الوقف بهاء السكت أواًل:

العربية أنَّها  والشائع في اللغة وهي هاء ُتزاد في آخر الكلمة الموقوف عليها ،  
وُتجلب هذه  تلحق أصوات اللين القصيرة بشرط أْن تكون جزءًا من بنية الكلمة ،

يقصد ]"إذا لم يأِت بعدها :  دوفيها يقول االسترابا (6)الهاء إلقفال المقطع المفتوح 
بشيء و ذلك في الوقف ُخفيت حتى ظن أنَّ آخر الكلمة [لموقوف عليهاالكلمة ا

مفتوحة فلذا ُوصلت بحرٍف ليبين جوهرها واختاروا أْن يكون ذلك الحرف هاء 
ْت ساكنة بعد انألف فالبد من تمكين مد فإذا جاء لمناسبتها بخفاء حرف اللين ،

                                                 

 .45يُنظر: الفهرست :(1)
 .163و161و 4/152و 1/22: الكتاب :ُينظر ( (2
 .2/5،3،،1/5، 1/11: معاني القرآن :ُينظر ( (3
 .،1/12،،1/5،،1/5:معاني القرآن :ُينظر ( (4
 .1/241النشر في القراءات العشر:( (5
 .5،:القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث :ُينظر ( (6
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انألف ليقوم ذلك مقام الحركة فيمكن الجمع بين ساكنين فتبين انألف بذلك التمكين 
 : (2).ويكون الوقف بهذه الهاء بطريقتين(1) والمد"

 ا/إلحاق الهاء بالكلمة الموقوف عليها.
 ب/إبدال تاء التأنيث هاًء.

قولااه تعاااالى ذكااره انأخفاااش فااي تفسااير  مااا ومثااال علااى علااة الوقااف بإلحااااق الهاااء
وقولاه (3)﴾ َفاْنُظْر ِإَلى َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم َيَتَسنَّْه َواْنُظْر ِإَلى ِحَماِرَك َوِلَنْجَعَلَك َآَيةً  ﴿:

انَّْه( بأنَّاه الوقاف  إذ علل انأخفش الحاق الهاء (4)﴾ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدهِ  ﴿تعالى :  فاي )يتتتست
  . صلْت ُتحذف ومثَّلت لذلك بالفعل )إخشه(بحيث لو وُ 

اااا أساااتاذه سااايبويه فقاااد سااابقه بتعليااال  ، (5)وذكااارت أنَّ بعضاااهم أفبتهاااا فاااي الوصااال أم 
إلحاق الهاء في)يتسنه(و )اقتده( بقوله:"وذلك نأنَّهام كرهاوا إذهااب الالماات واإلساكان 

   . (6) ك "جميعًا،فلم ا كانت ذلك إخالاًل بالحرف كرهوا أْن ُيسكنوا المتحر 
ااْن قاارأ )يتساانه( بالهاااء وقفااًا وبحااذف الهاااء وصاااًل هااو حماازة والكسااائي ويعقااوب  ومت

 . (،)وخلف ،أم ا الباقون فبإفباتها وصاًل ووقفًا على أنَّها )هاء السكت(
وهو الفر اء الذ   (،) وقد ذكر انأخفش أنَّ هناك متْن جعل الهاء من أصل الكلمة

م ا ِمن )السنة( فابتة وصاًل ووقفًا ؛نأنَّها مأخوذة إ رأى أن ها من أصل الكلمة وهي
 هذه تسقط في الوصل لسنين ،أومأخوذة من )المساناة( و التي لم تتغير بمرور ا :أ 

                                                 

 .،2/41( الكافية في النحو البن الحاجب :(1
 .241لهجات في التوجيه اللغو  في كتب معاني القرآن:( ينظر: أفر ال2)
 .252البقرة :( (3
 .21انأنعام :( (4
 .،1/12: معاني القرآن:ُينظر ( (5
 .4/152الكتاب :( (6
 .2/142: النشر في القراءات العشر :ُينظر ( (،
 .،1/12: معاني القرآن لألخفش :ُينظر ( (،
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واالختيار هو الوقف على الهاء  (1)مع جواز قراءتها بالهاء وبإسكانها أو حذفها 
ر أنَّ الهاء أصلية )يتسنه( فيكون االختيار إفباتها في  نأنَّه أصل العربية إال  أْن ُنقتدِ 

فُتثبْت في الوصل  : يتتفعل ِمْن )سانهت(، فالهاء الم الفعل ، نأن ها الم الفعل فيتسنه
 .(2)والوقف

 ، لندباة وماا يشاابهها زيادة الهاء عناد الوقاف علاى ألاف كذلك ما رواه انأخفش من
و قولااه تعااالى  (3)﴾ ِلتتُد َوَأَنتتا َعُجتتو   َقاَلتتْت َيتتا َوْتَلَتتتى َأأَ  ﴿ومثَّاالت لااذلك بقولااه تعااالى :

وعلل ذلك بقوله :"؛أنَّ هاذه  انألاف خفيَّاة ،و هاي  (4)﴾َوَقاَل َيا َأَسَفى َعَلى ُيوُسفَ ﴿:
اكْت ، وُجعلاْت بعادها الهااء ليكاون  ِمثل :)ألاف الندباة ( فلُطفاْت ِماْن أْن تكاون فاي الست

 .(5) أْبيتن لها وأبعد للصوت "
وقتْد ُترفتع  لعرب ُيجوزون إلحاق هذه الهاء بانألف وصاًل ووقفًا ،أنَّ اويرى الفر اء 

 وُتْخفض مستشهدًا بقول الشاعر:
لْ           يا رب اِه ِمْن قبل انأجل فراءت عت       يا ربِ  يا رباِه إياك أست
 وكذلك قول الشاعر:    
بتُ ناهيت  يا مرحباِه بحمارِ         ان هُ ْه          إذا أتى قر   (6)يةللسَّ

أم ا في إبدال التاء هاء فهو في ما رواه انأخفش في الوقف على )أبت( في قوله 
 . (،)﴾ْذ َقاَل ُيوُسُف أِلَِبيِه َيَأَبِت ِإنِ ي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكًباإ ﴿تعالى :
 

                                                 

 .1/1،2: معاني القرآن للفراء :ُينظر ( (1
 .312-،1/31والكشف: 143و142:حجة القراءات :ُينظر ( (2
 .2،هود:( (3
 .4،يوسف:( (4
 .1/3،5معاني القرآن:( (5
 .2/422: معاني القرآن للفراء:ُينظر ( (6
 . 4يوسف:( (،
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فقد ذكر أنَّ الوقف عليها يكون بالهاء وهي عنده زائدة كما ُزيِ دت في )ياأمة( ،إذ 
معلاًل هذه الزيادة :"ولكنه لم ا كان )انأب( على حرفين كان كأنَّه قد ُأِخلَّ به يقول 

 .(6)فصارت الهاء الزمة وصارت )الياء( كأنَّها بعدها ؛فلذلك قال : )يأتبتِت أْقِبْل ( " 
 موافقًا لسيبويه الذ  رفض الوقف عليها بالتاء ؛نأنَّ التاء عنده بدل من اإلضافة 
إذ يقول :" وإنَّما يلزمون هذه الهاء في النداء إذا أضفت إلى نفسك خاصًة ،كأنَّهم 
جعلوها عوضًا من حذف الياء ،وأرادوا أن ال ُيخل وا باالسم حين اجتمع فيه حذف 

 .( 6)الياء"
وخالفهما الفر اء إذ ذكرت في )يا أبِت( فالفة آراء منها:عدم الوقف 

وإنَّما ُيوقف عليها بالتاء ؛وذلك نأنَّ الكسرة في التاء تدل على)ياأبِت(المكسورة بالهاء 
على اإلضافة إلى ياء المتكلم،فهو يرى أنَّ انأصل )يا أبتي( وقد ُحذفْت الياء 

 .(3)وُعوض عنها بالكسرة للداللة عليها 
 

 ثانيًا:علة الوقف على الهمزة
نبرة في فالهمزة  وهذا ُيمثل جانبًا صوتيًا ، ، الوقف هنا يكون بتخفيف الهمز

فثتُقلت عليهم ذلك ؛نأنَّه  ِمْن أبعد الحروف مخرجًا ،هي و  الصدر تتخرج باجتهاد،
 .(4)كالتهوع 

 .(5)وبما أنَّ الوقف ُيمثل استراحًة وطلبًا للخفة كان التخفيف مناسبًا له
 

                                                 

 .،2/43معاني القرآن : (1)
 . 2/211الكتاب : (2)
 .2/32: معاني القرآن للفراء:ُينظر ( (3
 .،3/54: الكتاب :ُينظر ( (4
 .1/25: الكشف:ُينظر ( (5
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ف الهمزة وللعرب في تخفي والوقف بتخفيف الهمزة مما صحَّ وشاعت في العربية ،
وحذف الهمزة  ، (1)أو حذفها أو إبدالها ، مَّا بجعلها بين بين ،إهي  ، الثطرق ف

َواْتُل :﴿قوله تعالىوفي تفسير انأخفش  (2)في الوقف مذهب مشهور ولغة معروفة
رأى وجوب حذف الهمزة المتطرفة المسبوقة بفتحة  (3)﴾َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبَنْي َآَدَم ِباْلَحق ِ 

)نبأ( الفتحة التي قبلها إلى ألف إذ يقول:عند الوقف عليها ومد   قفتت  مقصور "إذا وت
 .(4) نأنَّها مضاف فال ُتثبت فيها انألف " ؛ ال تقوُل نتبتأا

 
 ثالثًا: الوقف بإشباع الحركة 

من عادة العرب أن يتوسعوا في القوافي فيجوزون فيها ما ال يجوز في غيرها  
من يميل إلى مد الحركة مطلقًا زيادة في فثمة  (5)عن طريق الحذف والزيادة ...الخ 

وهناك ،(6)الصوت فتطول الحركات حتى تصبح الضمة واوًا والفتحة ألفًا والكسرة ياًء 
من يقف بإطالق الحركات أو يترك ذلك والتعويض عن المد بالتنوين أو يقف 

 .(،)بالسكون 
ِ ال ﴿قوله تعالى :وذكر انأخفش في تفسير  وقوله تعالى  (،)﴾ظُُّنوَناَوَتُظنُّوَن ِباَّللَّ

ِبيَل ﴿: أن  علة فبات انألف عند الوقف على )الظنونا( و)السبيال(  (2)﴾َفَأَضلُّوَنا السَّ
                                                 

 .3/31شرح الشافية ابن الحاجب : و 3/541: الكتاب :ُينظر ( (1
 .1/422، والنشر:166: إبراز المعاني :ُينظر ( (2
 .،2المائدة:( (3
 .1/2،2معاني القرآن :( (4
، 341-341المفصل :شرح ، و  213-211، والتكملة :4/1،4: الكتاب :ُينظر (  (5

 .2/313البن الحاجب : لمفصلفي شرح ا واإليضاح
 .1/36: شرح التصريح على التوضيح:ُينظر ( (6
 .2،-،،/2وشرح المفصل : ،21-4/216: الكتاب :ُينظر ( (،
 .11انأحزاب :( (،
 .،6انأحزاب :( (2
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نأنَّ قومًا من  إذ يقول :"تثبت فيه انألف ؛نأنَّها رأس آية ؛ هو لكونهما رأس آية ،
 .(1) "وهاعليها على مثل حالها إذا وصل العرب يجعلون أواخر القوافي إذا سكتوا

و نأنَّها مع آيات بانألف إذ  ،ورجح الفراء القراءة بانألف ؛وذلك إلتباع الكتاب
فيهنَّ ، وهي مع آيات بانألف ...ولو ُوصلت  ةول:يوقف على انألف ؛نأنَّها مثبتيق

   (2) بانألف لكان صوابًا ؛نأنَّ العرب تفعل ذلك "

                                                 

 .2،/1معاني القرآن:( (1
 .2/351معاني القرآن للفراء :( (2
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 املبحث األول :العلة يف ظاهرة اجلموع
 توطئة

 (1)الجمع هو ما دلَّ على أكثر من اثنين أو اثنتين ؛ لإليجاز واالختصار   
ه ابن يعيش بقوله :"اعلم أنَّ الجمع ضم شيٍء إلى أكثر منه فالتثنية والجمع وحدَّ  

من غرض الو ،لمقدار والكميةوإنَّما يفترقان في ا،شريكان من جهة الجمع والضم 
اإليجاز واالختصار كما كان في التثنية كذلك إذا كان التعبير باسم واحد الجمع 

أخف من اإلتيان بأسماء متعددة وربما تعذر إحصاء جميع آحاد ذلك الجمع 
 .(2) وعطف أحدهما على اآلخر"

 : (3) والجموع في العربية على ثالثة أقسام
جمع التكسير وكان األخفش كسيبويه  جمع المذكر السالم ، جمع المؤنث السالم ،

 الجماعة الجميع ، ،يستعمل الكثير من األلفاظ ليدل بها على الجمع منها : الجمع
 .(4)نون الجماعة 

 
 
 

                                                 

 292ية الصرف في كتاب سيبويه :، وأبن 33ُينظر:في النحو العربي قواعد وتطبيق :( (1
 7ي اللغة العربية :جموع التصحيح والتكسير فو 

 .5/2شرح المفّصل :( (2

 .7ينظر: جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية :( (3

  معاني القرآن لألخفش و 3/358و3/222ُينظر :الكتاب :( (4
الصرف بين معاني القرآن للفّراء ....، و 1/133و 1/31و1/53و1/54و1/33و1/13:

 . 231-232ومعاني القرآن لألخفش :
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 العلة في جمع التكسيرأوالً:
جمع التكسير : هو ما دّل على أكثر من اثنين أو اثنتين يتغير بناء الواحد فيه  

اآلنية الذي  عقل ، وُسّمي بهذا االسم تشبهًا له بتكسيرويكون لَمْن يعقل و لما ال ي
ير فيه حروف الواحد فكذلك هو جمع التكسير تتغ ظام أجزائها ،يحصل فيه إزالة ون

 .(1)بنى مرة أخرى تُ وبنيتها ثم 
 . (2) للكثرة خرى للقلة واأل ماوينقسم إلى مجموعتين إحداه

وللداللة  (3)  يزيد على  عشرة "والقلة ما دلَّ "على عدد ال يقل عن ثالثة  وال
هذا إذا  ،(4) فعلة" ، أفِعلة ، أفَعال ، "أفُعل : على القلة أربع صيغ ذكرها ابن يعيش

على  والكثرة هي ما ِسوى الدال (5)كثرة لقلة أو ل الجمع جد قرينة ُتحدد كون و لم تُ 
بأحد  أنَّ "العرب قد يضعون جمعًا على وزن صيغة خاصة فضاًل عن  (3)القلة 

النوعين ولكنهم قد يستعملون هذا الجمع في القلة حينًاوفي الكثرة حينًا آخر ... 
 .(7) والقرائن وحدها في السياق هي التي تعّينه "

                                                 

وارتشاف الضرب ، 427-424والمقرب :191-192والمفّصل : 3/412نظر:الكتاب:يُ ( (1
 و 295-294-293-292أبنية الصرف في كتاب سيبويه : و153 وشذا العرف:271، /1:

 .27جموع التصحيح والتكسير:

 .133ُينظر:المنهج الصوتي للبنية العربية:( (2

 .223الصرف : المعجم المفصل في علمُينظر:و 112التطبيق الصرفي:( (3

 .4/328والنحو الوافي:، 2/452شرح ابن عقيل: ، وُينظر:5/8شرح المفّصل: ((4

 4/128ُينظر: النحو الوافي:( (5

ل:( (3  .111التطور النحوي : و 5/9ُينظر: شرح المفصَّ

 .4/329ُينظر: النحو الوافي :( (7
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ومن الُمالحظ أنَّ االخفش كان يذكر الوزن والكلمة التي تدل على جمع التكسير 
 . (1) دون أْن يورد المصطلحمن 

 ة:علل األخفش في جموع القل 
 :أْفعُل

من  علل األخفش جمع شهر على )أْشُهر(قد القلة و  ىوهو من األبنية الدالة عل
 ،"ألنَّ معناها :(2) ﴾ َفِإَذا اْنَسَلَخ اْْلَْشُهُراْلُحُرمُ ﴿:في قوله تعالى  دون )شهور(

، فإذا  إلى )العشرة( إنما تكون إذا َذَكرَت معها )الثالثة( األربعة وذلك أنَّ )األشهر(
أنَّ "معنى ويرى الفّراء  .(3)  ؛ فهو )الشهور(" تذكر )الثالثة( إلى )العشرة( لم

ألّنه  األشهر الُحرم للمحرم وحده ؛ وجاَز أْن يقول : ، المحّرم وحده األشهر الُحرم :
 .(4) الثالثة" فإذا انسلختِ  كأنه قال: ، متصل بذي الحجة وذي القعدة وهما حرام

 جموع الكثرة : وعلله في
 عولف

مع أّنه أراد المثنى في قوله  بوزن فعولعلل األخفش جمع )القلب( على )قلوب(
ِ َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما ﴿:تعالى :"ألّنها اثنان من بقوله (5) ﴾ ِإْن َتُتوَبا ِإَلى َّللاه
 .(3)"اثنتين

 في كّل اسم على )َفَعل( ككعب و)ِفِعل( كجسم و)ُفَعل( كُجحد هذه الصيغة وتطرد  
 

                                                 

 .232: ني القرآن لألخفشُينظر: الصرف بين معاني القرآن للفراء ومعا( (1

 5التوبة:( (2

 .1/353معاني القرآن لألخفش:( (3

 .1/421معاني القرآن للفّراء:( (4

 .4التحريم :( (5

 .2/545معاني القرآن:( (3
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  .(1)رمِ )َفَعل( كأسد ، وهذا في االسم والوصف األجوف و)َفِعل( كنَ 
"ومن شأن العرب إذا ذكروا الشيئين جمعوهما ألنَّه ال يشكل...وقيل كما ثبتت 

 ( .2) ألنه أمكن وأخف " اإلضافة فيه مع التثنية فلفظ الجمع أليق به ؛
تماع تثنيتين مع ظهور دون التثنية لكراهة اجمن نَّ :"الجمع في قلوبكما وقيل إ

 .(3) المراد وهو في هذه الحالة أكثر استعمااًل من التثنية واإلفراد"
 ُفَعل

وهو من األوزان التي تدل على الكثرة ،ومثله )ُفُعل( التي ُتقاس في )ُفْعلة( كغرفة 
ذكر األخفش وزن هذا  وقد( 4)وكبرى  ل( كصغرى مؤنث )أفعَ  لة(و)ُفُعلة( كُجُمع و)ُفعْ 

ََلَة َطَرَفِي النهَهاِر َوُزَلًفا َوَأِقِم﴿ في قوله تعالى:الجمع  وعلل هذا  (5)﴾من الليل الصه
أنَّه ا وّضح األخفش وهن (3) تقول:)ُزْلَفٌة و ُزلفاٌت و ُزَلٌف(" "ألّنها جماعة ، : بقوله

فالمؤنث السالم يأتي  ، و لكٍل من الجمعين  داللته ، ُيجمع على )ُزَلٌف و ُزلفات(
ما كان )ُفعَلة( ُيجمع باأللف والتاء  ألنَّ كلّ   على التأنيث والقلة النسبية ؛داالً 

 .(7) للداللة على القلة

                                                 

وهمع الهوامع في شرح جمع 3/435ُينظر:إرتشاف الضرب من لسان العرب :( (1
 .3/317الجوامع:

 .18/133الجامع ألحكام القرآن:( (2

 .28/152روح المعاني :( (3

 ،وأبنية الصرف في كتاب 427-1/423ُينظر: إرتشاف الضرب من لسان العرب :( (4
 .344-4/343،النحو الوافي :228سيبويه :

 .114هود:( (5

 .1/391معاني القرآن:( (3

 .5/22ُينظر:شرح المفّصل:( (7
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 .(1) للداللة على الكثرة فهووُيجمع على )ُفَعل(  ما كان على وزن )ُفعَلة( وكلّ 
 والقراءات فيها هي :

وقرأ ابن محيصن  ،بضم الالم  قراءة ابن القعقاع وابن أبي إسحاق وغيرهما )ُزلفا(
 .(2)وقرأ الباقون)ُزلفًا( ، يضا )زلفى(أوقرأ ابن مجاهد وابن محيصن  )ُزلفًا(،

َوِإْن  ﴿:ومن جموع الكثرة أيضًا )أسارى( على وزن )ُفعالى ( في قوله تعالى
  (4)والباقون )ُأسارى( وهي قراءة حمزة ، ، وُتقرأ )أسرى( ،(3) ﴾َيْأُتوُكْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُهمْ 

وصف داٍل على عيب  هو القياس في كلّ  و)فعلى(: ، و)أسرى( على وزن )َفْعلى(
 .(5)أو مرض أو توجع
)أسيرًا( قول:ب)أسرى(،قراءتها)أسارى( وليسوعلل األخفش  )فعيٌل(وهو  "وذلك ألنَّ

مثله وقد قالوا في  وهذا )فعيٌل( كما بالمريض ، ألنَّ به عيب ؛ يشبه )مريضًا(
 و )ُكسالى( مثل)ُسكارى()ُاسارى( فجعلوها  وقالوا مرضى ، : جماعة )المريض(

 جمع )َفِعل( نحو:)َحِبطٍ و  ألنَّ جمع )فعالن( الذي به علة قد يشارك جمع )فعيل(
 )ُأسارى( كما قالوا: وقد قالوا: ، وَحْبطى وُحباطى( و)َحِبٍج و َحْبجى و َحَباجى(

"القراءة في هذا :  ى( إذ يقولأّن أصل الجمع )ُفعالويرى الزّجاج ،(3) )ُسكارى("
                                                 

 .5/22ُينظر:شرح المفّصل:( (1

،والجامع ألحكام 7/124القرآن:جامع البيان عن تأويل آي و  3/131ُينظر:الكشاف:( (2
 .9/93القرآن:

 .85البقرة:( (3

 .124ُينظر:حجة القراءات :( (4

 ،والمعجم المفّصل في علم 118،والتطبيق الصرفي:53ُينظر:إعراب القرآن للنّحاس:( (5
 .227الصرف:

وجامع البيان عن تأويل آي  53وُينظر:إعراب القرآن للنحاس: 1/133معاني القرآن:( (3
 .1/442آن:القر 
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أسرى تفدوهم ، وأسرى تفادوهم و ُأسارى تفادوهم ، ويجوز) َأسارى( وال  وجوه : ىعل
 .(1) قرأ بها ، وأصل الجمع )ُفعالى(" اً حدأأعلم 

المعنى بين )أسرى( و)أسارى( إذ"أنَّ معنى األسرى :إستئسار في وهناك فرق   
نَّ معنى اأُلسارى،معنى مصير القوم إ،و وم بغير أسر من  المستأسر لهم الق

يعضد ،فالفارق الداللي (2) المأسورين في أيدي اآلسرين بأسرهم وأخذهم قهرًا وغلبة "
دون عامل  من القراءة إذ )األسرى( لفظ جمع يحمل معنى الخضوع واالستسالم

لى( الدال على عيب أو مرض أو عْ خارجي يقع على المأسور وهو مالئم لوزن )فَ 
جع،أّما )أسارى( فهو يتطلب وجود عاملين األول خارجي يتمثل باآلسر والثاني تو 

اللفظ هو ،وبهذا يكون الجمع )أسارى(  من وقع عليه فعل األسر وهو )األسير(
 .المقصود في اآلية الكريمة والذي علل له األخفش 

 ِفعال
ة منها وزان كثير أوقياسي في صيغ من  وهو من األبنية الدالة على الكثرة ، 

وكذلك َفعيل ومؤنثه بشرط أْن يكونا  ، :)َفْعل وَفْعلة وَفَعل و َفَعلة وِفْعل وُفْعل (
 .(3)ِكرام  -بمعنى فاعل وأْن يكونا وصفين ، وأْن تكون المها صحيحة ،مثل:كريم 

َلُه ِفيَها ِمْن  ﴿ :وذكر األخفش ورود صيغتين لجمع )ضعيف( في قوله تعالى
يهٌة ُضَعَفاءُ ُكلِ  الثهَمَراِت وَ  َوْلَيْخَش  ﴿وفي موضع آخر  ،(4) ﴾ َأَصاَبُه اْلِكَبُر َوَلُه ُذرِ 

يهًة ِضَعاًفا   ،(5)﴾ الهِذيَن َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِ 

                                                 

 .1/133معاني القرآن وإعرابه :( (1

 .1/442جامع البيان عن تأويل آي القرآن:( (2

 .54وجموع التصحيح والتكسير:227والمعجم المفصل :122ُينظر:التطبيق الصرفي:( (3

 .233البقرة:( (4

 .9النساء :( (5
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وهكذا جمع  ، هما صحيح ؛"ألنَّك تقول: )ظريف وِظراف وظرفاء(يأنَّ كلفهو يرى 
 .(1) " ()َفعيل

في  مثل:) ِرهان ( تكسير دال على الكثرة على وزن )ِفعال(وُيجمع )َفْعل( جمع 
وقرأها ابن  (2)﴾َوِإْن ُكْنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوا َكاِتًبا َفِرَهاٌن َمْقُبوَضةٌ ﴿:قوله تعالى 

 .(4) وكذلك مجاهد (3)كثير وأبو عمرو )ُرُهن(على وزن )ُفُعل(
)ُرُهن( "قبيحة ؛ألنَّ )َفْعاًل ال ُيجمع أنَّ الجمع على صيغة )ُفُعل( ويرى األخفش 

وا هذه اآلية ؤ َسْقٌف و ُسُقٌف و قر  َزَعم أّنهم يقولون : ، على)ُفُعل( إاّل قلياًل شاذاً 
ةٍ  ﴿ و)َقْلٌب( من َقْلِب النَّْخَلة و)َلْحٌد  )َقْلٌب وُقُلٌب(:وقالوا (5)﴾ِلُبُيوِتِهْم ُسُقًفا ِمْن َفضه

 على )ُفْعٍل( وقد جمعوا )َفْعاًل( ذا شاذ ال َيكاد ُيعرف ،َلحِد القبر،وهول وُلُحٌد(
جماعة للرِّهان  وقد تكون )ُرُهن(.و ُوْرٌد(  )َجْوٌن وُجوٌن( و)َوْردٌ  ، فقالوا:)َثطٌّ وُثطٌّ(

في  قالوا: )َسْهم َخْشٌن( وقد كأنَّه جمع الجماعة ،و)ِرهاٌن( أمثل من هذا االضطرار.
 . (3)"  خفيفة )ِسهاٍم ُخْشٍن(،

للفصل بين الرهان  يه[على شذوذه في كالم العرب ]ُهن(فعلة من قرأ )رُ 
 .(7)المستعملة في مسابقات الخيل وبين جمع )رهن(

                                                 

 .1/221معاني القرآن:( (1

 .283البقرة :( (2

 .152وحجة القراءات: 124ات السبع:ُينظر:الحجة في القراء( (3

 .1/188معاني القرآن للفراء :( (4

 .33الزخرف:( (5

وجامع البيان عن تأويل 118،  و ُينظر:إعراب القرآن للنحاس : ،1/223معاني القرآن :( (3
 .1/143ومشكل إعراب القرآن:139،  /3آي القرآن :

وحجة القراءات 139،  /3ام القرآن :والجامع ألحك ، 1/283ُينظر:معاني القرآن لألخفش:( (7
:152. 
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 اسم الجمع ثانياً:العلة في 
"هذا  هو ما تضمن  معنى الجمع و واحده من معناه ال لفظه،إذ يقول سيبويه :

لكنه بمنزلة قوم و نفر و  واحده ،باب ما هو اسم يقع على الجمع لم ُيكّسر عليه 
 .(1) ذود إاّل أنَّ لفظه من لفظ واحده "و 

ثناء ذكره الكلمة أ في يضع أحيانًا تعريفًا السم الجمعوالمالحظ أنَّ االخفش كان 
 (2) في اللفظ واحد و في المعنى جمع " ،ويقول هو "الكريمة المعينة في اآلية

 .(3) والجميع" ثنينحيانًا يقول:" ُيجعل واحدًا لالأو 
عديدة من الكلمات التي تكون بلفظ واحد أو بصورة واحدة للمفرد  فهنالك أنواعٌ 

والمثنى والجمع ،وقد جرى استعمالها للمفرد مرة وللجمع مرة أخرى ،مع ثبوت بنائها 
من دون زيادة أو إضافة ،وأغلبها كان ثالثيًا ،ولكن بعد مراحل تاريخية أخضعت 

إلى لألقيسة التي ثبتت القاعدة اللغوية لها ،فُعرف منها المفرد اللغة هذه األلفاظ 
،لكن ورد معظمها في القرآن الكريم أطفال–طفالن –والمثنى والجمع ،نحو:طفل 

كالقوم أللفاظ كثيرة في اللغات السامية،،وهذه ا(4) بصورتها األولى )الصيغة الواحدة(
 وذكر،(5)جمع ومعنى المفردواألهل والركب والطير..الخ ومعناها بين معنى ال

الكلمة   األسباب التي وردت فيها الكريمةآليات القرآنية افي ضوء تفسيره  األخفش

                                                 

 1/147: البن عصفورجمل الشرح  وُينظر:324،  /3الكتاب ( (1

وينظر:الصرف بين معاني القرآن للفراء ومعاني القرآن  ، 1/228معاني القرآن لألخفش:( (2
 .275لألخفش :

ومعاني القرآن  وُينظر:الصرف بين معاني القرآن للفراء258  /1معاني القرآن لالخفش:( (3
 .275لألخفش :

 .3-5نظر: الجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات السامية :ي(4) 
 .123ُينظر: التطور النحوي للغة العربية:(5)
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سم اأو اسم جمع أو ،ا اسم جنس مصدر على هذه الصورة ،ومن هذه األسباب أنه
 أو على صيغة )فعيل(و)فعول( .،جنس جمعي 

 (1) ﴾ا َتُقوُلوَن َوََل ُجُنًباَحتهى َتْعَلُموا مَ ﴿في قوله تعالى :(ُجنبًا ) نحو:
ف)جنب( تقال للواحد نحو:رجل جنب ولالثنين نحو:رجالن جنب وللجمع 

،ألنَّه جرى مجرى المصدر الذي هو      (2)نحو:قوم جنب و للمؤنث نحو:امرأة جنب 
 .(3)اإلجناب 

)فعوالً قولي  .(4) ثنين والجميع"( و)فعياًل( مما ُيجعل واحدًا لال:" ألنَّ
لواحد والجميع والذكر تؤكد كونه اسم جمع يستوي فيه ا التي مثلةاألب اليضاحمع ا

هم لي  وقول العرب: ،(5) ﴾َواْلَمََلِئَكُة َبْعَد َذِلَك َظِهيرٌ ﴿قوله تعالى: فيواألنثى ،
َفِإنهُهْم  ﴿:سبحانه وقوله(6)﴾َأَنا َرُسوُل َربِ كِ ﴿:صديق وكذلك قوله تعالى 

ِلي ،فسبحانه وّحد في (9)ابن عصفور أن اإلفراد أفصح من الجمع  ويرى  (8)(7)﴾َعُدوٌّ
في قوله  إفراد )ضيف(لك علل كذ(12)موضع الجمع إشارة إلى معنى الجمع 

                                                 

 .43النساء:( (1

 .155-2/154( ُينظر: معاني القرآن وإعرابه :2)

 5/342األذهان : وتنوير 92والمغرب في ترتيب المعرب : 5/39(ُينظر: روح المعاني :3)
 .271والفيصل في ألوان الجموع :

 .1/258معاني القرآن:( (4
 .4التحريم :( (5

 .19مريم:( (3

 .77الشعراء:( (7

 .1/258ُينظر:معاني القرآن لألخفش:( (8
 .543-2/542(ُينظر: شرح الجمل :9)

 .271،والفيصل في الوان الجموع : 254( ُينظر: المذكر والمؤنث البن األنباري :12(
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ألنَّ الضيف يكون  :"هقولب وهم كانوا جماعة ،(1)﴾ََل ُتْخُزوِن ِفي َضْيِفي﴿:تعالى
ؤالء ُجنب وهذا واحدًا ويكون جماعة تقول:هؤالء ضيفي وهذا ضيفي ،كما تقول :ه

 .(2) جنب وهؤالء عدو وهذا عدو "
يرى الفخر الرازي أنَّه قام مقام )األضياف(،كما يقوم لفظ)الطفل( مقام و    

)األطفال( في آيات من القرآن الكريم ، أو أنَّ يكون مصدرًا ،كقولك:رجال 
ريد التعبير بصيغة المصدر عن جمع جاز ،ألنه إذا أ(3)صوم،فاستغني عن جمعه 

(في األصل مصدر يصلح لى الجماعة ف)ضيفأن يؤتى به بلفظ المفرد دااًل ع
للتعبير به عن الجماعة وقال ضيفي ولم يقل ثنين والجماعة فجيء به للواحد واال
 .( 4)ضيوفي 

في القرآن  أنَّ اللفظ جاء موحداً األخفش حين بين ما قصده هو هذا حظ أنَّ نل
ماعة أو ألّنه جرى مجرى المصدر عندما شبهه ا ألنَّه يكون واحدًا وجمّ إالكريم 

 ب)جنب(.
وعلل .(5)وفي اللغة المعاصرة صار اللفظ يثنى وُيجمع فُيقال:ضيفان وضيوف

ا ﴿:أيضا استعمال )ضد( في قوله تعالى ألنَّ  بقوله:"؛ (6)﴾َوَيُكوُنوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ

                                                 

 .78هود :( (1

جامع البيان عن تأويل و  ، 423ب القرآن للنحاس :إعراوُينظر:383،  /1معاني القرآن :( (2
 .9/33والجامع ألحكام القرآن: ،513القرآن :ألفاظ ، ومفردات 7/81آي القرآن:

 .18/25( ُينظر: التفسير الكبير :3(
مجلة كلية المعارف الجامعة ،( ُينظر: صيغة المصدر ،بحث للدكتور يحيى الثعالبي 4(

 .85-84م :2222،السنة الثانية،3،ع
،بحث للدكتور إبراهيم السامرائي،مجلة الضاد ( ينظر: مشاكلة اللفظ والنظر إلى المعنى 5)

 .44،الهيأة العليا للعناية باللغة العربية:1988شباط،1،ع

 .82مريم :( (3
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رصد أيضَا اسمًا ( ويكون الدًا وجماعة مثل : )الرصد واألرصادالضد يكون واح
وقيل إنما وحد )الضد( ؛ألنَّهم يمثلون في تضامنهم وتوافقهم شيئًا  ،(1) للجماعة "

 .(2) واحداً 
ألنَّ )هُلمَّ( "بقوله: (3)﴾ُقْل َهُلمه ُشَهَداَءُكمُ ﴿:إفراد )َهُلّم( في قوله تعالى  كذلك عللو 

 .(5)ًا عند أهل الحجازوهو للذكر واألنثى أيض(4) تكون للواحد واالثنين والجماعة "
مَّا وبهذه الصيغة ورد في القرآن الكريم ،و منهم من أخضعه للتغيير فقال:هلُ 

 .( 3)نَ وهُلّمواوَهُلمَّي و َهُلُممْ 
إذ يقول :"يكون واحدًا  ،(7)﴾ِإنها ُكنها َلُكْم َتَبًعا﴿:وكذلك )تبعًا( في قوله تعالى 

 .(9) أنَّه جمع ال واحد له ؛ألنَّه كالمصدروُيقال ، (8) أْتَباٌع(" :(وجماعًة وُيجمع فُيقال
ربما كان "على التجوز في الظرف أو اإلسناد للمبالغة  هأنَّ إلى اآللوسي شار وأ

 .(12) بجعلهم لشدة تبعيتهم كأنَّهم عين التبعية "

                                                 

 .2/441معاني القرآن: ( (1

 .2/437،و جوامع الجامع :4/115ُينظر:الكشاف :( (2

 .152األنعام :( (3

 .1/317معاني القرآن:( (4

ومجمع  ، 5/389و جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ، 2/188ُينظر:الكشاف :( (5
 .7/115الجامع ألحكام القرآن:و  ، 4/183البيان:

 .845( ُينظر: مفردات ألفاظ القرآن:3)

 47غافر:( (7

 .2/523معاني القرآن :( (8

الجامع و  ، 11/38و جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، 3/119ُينظر:الكشاف :( (9
 .15/282ألحكام القرآن :

 .24/74روح المعاني :( (12
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هـ( بأنَّ )تبعًا( لم ُيجمْع ؛ألنَّه مصدر 437طالب القيسي ت )مكي بن أبي ويرى 
 .(1)كان في موضع خبر 

َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمهٌة ﴿ :و )لتكن( في اآلية الكريمة (أمةكذلك علل قوله تعالى)   
"األمة في اللفظ واحد وفي المعنى جمٌع" ؛(2)﴾َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيرِ   ألمةول (3) ألنَّ

  . (4)جتماعهم على أمر معين أو الصنف من الناس معاٍن متعددة منها الجماعة ال
ما إمَّا ديٌن واحد أو زمان واحد أو قول الراغب هي "كل جماعة يجمعهم أمٌر ي   

، أو قد تكون مفردة (5)مكان واحد سواء كان ذلك األمر الجامع تسخيرًا أو اختيارًا"
،وعوملت في القرآن الكريم (7)فهي من ألفاظ األضداد (3)بمعنى الرجل الصالح

في أخرى ،ووردت هنا بمعنى الجماعة معاملة المفرد في مواضع ومعاملة الجمع 
من الناس فإنَّ مراعاة الشكل جاءت من التطابق بين الفعل المبدوء بتاء المضارعة 
وبين الفاعل المؤنث وهو)األمة( وقد عاد الضمير في الفعل )يدعون( إلى األمة 

ل ،فهي اسم جمع ولّما كان الحمل على اللفظ والمعنى جائزًا في ك (8)مراعاة للمعنى
الحمل على اللفظ والمعنى في كلمة اسم تضمن معنى الجمع ومنه اسم الجمع جاز 

 .(9)أمة 

                                                 

 .2/337ُينظر:مشكل إعراب القرآن:( (1

 .124آل عمران :( (2

 .1/228معاني القرآن :( (3

 .445لقرآن :وتأويل مشكل ا 2/548ر:التبيان في تفسير القرآن:ُينظ( (4

 .83ألفاظ القرآن: (مفردات5)

 .2ُينظر:أمالي الزجاجي :(3)
 .223: ثالثة كتب في األضداد(7)
 .25(ُينظر:مشاكلة اللفظ والنظر إلى المعنى :8)
 .131(ُينظر:الحمل على المعنى في العربية :9)
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في اآلية  –يقصد الفلك -بصيغة الجمع  وعلل قوله تعالى :)جرين بهم(  
هو ؛ألنَّ "الُفلك  ،(1)﴾َحتهى ِإَذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهْم ِبِريٍح َطيِ َبةٍ ﴿:الكريمة 

 .(3) وهو مذّكر" (2)﴾ِفي اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ ﴿:واحدًا وجماعة ،قال يكون 
والفراء قال:"فجعلها جمعًا وهو (4)موافقًا ألبي عبيدة الذي قال:"الفلك واحد وجميع "

ووافقهم الزجاج ،(5)" بمنزلة الطفل الذي يكون واحدًا وجمعًا والضيف والبشر مثله 
مخالفًا لرأي سيبويه الذي عدَّ الفلك ،(3)للجماعة "كذلك ،يقول:"وُفلك للواحد وُفلك 

يير التقديري في بعض األلفاظ ستنادًا إلى التغمع تكسير من تكسير الفلك الواحد اج
قال:"جمع تكسير عند جمعها 

َواْلُفْلِك الهِتي }(7){اْلَمْشُحونِ  اْلُفْلكِ  ُه َوَمْن َمَعُه ِفيَفَأْنَجْين }

(8){َتْجِري ِفي اْلَبْحر

ل( وكالهما بجمع واحد ويأتيان عْ اًل( يكسر على )فُ فسيبويه يرى أنَّ )فعَ ، 9)" 
 .(12)بمعنى كثيرًا كالُعْرب والَعَرب والُفلك والَفَلك 

                                                 

 .22يونس:( (1

 .119الشعراء:( (2

 .؟ 1/371معاني القرآن لألخفش :( (3

 1/9القرآن:(مجاز 4)
 .2/432(معاني القرآن: 5)
 .3/52(معاني القرآن وإعرابه :3)

 .119(الشعراء:7)

 .134(البقرة :8)

 .3/577( الكتاب :9)
 .3/52( معاني القرآن وإعرابه :12)
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وبما أنَّ لفظ ) الفلك ( ورد في القرآن الكريم ثالثًا وعشرين مرة ،بلفظ المفرد   
هو لفظ مشترك بين المفرد ،إذن ف(1)ودال على اإلفراد والجمع والمذكر والمؤنث 

 لجمع فهي حركاته في المفرد وال ُتقدر بغيرها . ّما حركاته في اوالجمع أ
ِ َوِباْلَيْوِم اْل َمنه َوِمَن النهاِس َمْن َيُقوُل آ﴿:وفي قوله تعالى  ِخِر َوَما ُهْم ا ِباَّلله

 .(2) ﴾ِبُمْؤِمِنينَ 
َوَما ُهْم ( وجعله جمعًا في )َمْن َيُقولُ يعلل األخفش جعل اللفظ واحدًا في )

 ويكون اثنين  ويكون جميعًا في المعنى ، أنَّ )َمْن( اللفظ بها لفٌظ واحٌد ،( بـ"ِبُمْؤِمِنينَ 
 َجَعلَت ِفعله على لفظه واحدًا  و إنْ  فهو صحيح ، فإن لفظَت بفعله على معناه 

 وضرب لذلك أمثلة من القرآن الكريم . (3) فهو صحيح "
يكون اللفظ  يها الحمل على اللفظ وعلى المعنىوفي هذه الحالة التي يجتمع ف

 .(4)فيها مقدمًا على المعنى 
َمَثُلُهْم َكَمَثِل الهِذي اْسَتْوَقَد َناًرا َفَلمها ﴿:وعلة جعل )الذي( جمعًا في قوله تعالى 

ُ ِبُنوِرِهْم َوَتَرَكُهْم ِفي ُظُلَماٍت ََل ُيْبِصُرونَ   .(5)﴾َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب َّللاه
َق ِبِه ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقونَ َوالَِّذي ﴿وقوله تعالى:  ْدِق َوَصدَّ أنَّه تعالى  (3)﴾َجاَء ِبالصِّ

ولو كان  أّنه لم يقصد الرجال وإّنما قصد الفعل ،و أراد بضرب المثل وإفراد )الذي( ،

                                                 

 .253المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم )فلك( :ُينظر:(1)

 . 8البقرة : ( (2

 .1/33معاني القرآن :( (3

، واإلتقان في علوم  3/382،و البرهان في علوم القرآن : 1/184ر: البحر المحيط :ُينظ( (4
 .1/553القرآن :

 .17البقرة :( (5

 .33( الزمر:(3
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 أّما الجمع في قوله وضرب لذلك أمثلة من القرآن الكريم ، للرجال لكان مجموعًا ،
ُ  ﴿:تعالى  ،(1)فألنَّ معناه عائد إلى المنافقين﴾ ِبُنوِرِهمْ َذَهَب َّللاه

كما يكون اإلنسان في معنى   ألنَّ )الذي( في معنى الجميع" يقول األخفش:
 .(2) الناس "

"أنَّ )الذي( لكونه وصلة إلى وصف كل يوعلة وضع )الذي( موضع )الذين( ه
حقيق بالتخفيف  ولكونه مستطااًل بصلته وتكاثر وقوعه في كالمهم ، معرفة بجملة ،

ولذلك نهكوه بالحذف  فحذفوا ياءه ثم كسرته ثم اقتصروا فيه على الالم وحدها في 
والثاني :أنَّ جمعه ليس بمنزلة جمع غيره بالواو والنون  أسماء الفاعلين والمفعولين ،

 .(3) وإّنما ذاك عالقة لزيادة الداللة "
كان واحدًا من جماعة تولى اإليقاد وقيل :إّنما ُوِحد )الذي( وذلك "ألنَّ المستوقد 

 .(4) لهم فلما ذهب الضوء رجع عليهم جميعًا فقال: بنورهم "
ُ َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى ﴿ :في قوله تعالى أّما إفراد )السمع ( َخَتَم َّللاه

 .(5) ﴾َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 
ويكون ،(3) ألنَّ )السمع( قد يكون جماعة ويكون واحدًا""  له:فعلله األخفش بقو 

هذا و  )السمع( جماعة و واحدًا  على رأيه ربما ألنَّه مصدر ،لكّنه لم يصرح بذلك

                                                 

 .1/15( ُينظر: معاني القرآن للفراء:(1

،و الجامع 1/85،و التبيان في تفسير القرآن:1/43، وُينظر:الكشاف:1/54معاني القرآن :( (2
 .1/253ألحكام القرآن :

 .1/43الكشاف :( (3

 .1/253الجامع ألحكام القرآن :( (4

 .7البقرة :( (5

 . 1/53معاني القرآن:( (3
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على الجمع ،أو أّنه  در دالٌ ألنه مصدر فلم ُيجمع ،أو ألنَّه مص؛ّماإ ه ُأفردنَّ إ قيلما
 .(1)صار بمعنى أسماعهم بإضافة السمع اليهم 

  .(2)ِمع  سمعًا وسماعًا وقد ُيجمع على أسماع فالسمع :مصدر الفعل س  
 .(3)سم جنس يقع على الكثير والقليل وال يفتقر إلى التثنية والجمع "والمصدر:"ا

)حواس قدير مضاف محذوف كـوهناك من يرى أن السمع ُأفرد على ت  
،وربما سبحانه جمع (5)نسان يسمع الكالم من أي جهة كانت أو ألّن اإل،(4)(سمعهم

ختالفهم ما يسمعون وجمع األبصار ال ختالف اعتقاداتهم  وظنونهم فيالقلوب ال
 المسموع واحد وهوالقرآن الكريم . ُيبصرون أّما السمع فقد أفرد ألنّ  فيما

والدرس اللغوي الحديث يرجح مسألة حذف المضاف في إفراد السمع على تقدير 
ر من الظواهر التي اصطلحوا على أنَّها من حذف )مواضع سمعهم ( وهذا التقدي

 .(3)المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 
َماِء َفَسوهاُهنه  ﴿:علة إفراد )السماء( في قوله تعالى و   (7)﴾ ُثمه اْسَتَوى ِإَلى السه

إنَّ السماء في معنى الجمع " أنَّها ُأفردت ألنها جمع إذ يقول:في حين يرى الفراء 
وهي ]سبع سموات وكذلك األرض يقع عليهااُهّن للمعنى المعروف أنَّهن فقال:فسوّ 

                                                 

وجامع البيان  ،22و إعراب القرآن للنّحاس : ، 1/83ُينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج :( (1
بيان تفسير مجمع الو  ،1/97التبيان في تفسير القرآن :و  ،1/182عن تأويل آي القرآن:

:1/122. 

 .3/1231(ُينظر: الصحاح )سمع(:2)
 .3/52شرح المفصل:ُينظر:،و 1/52(البيان في غريب إعراب القرآن:3)
 .1/134(ُينظر: الكشاف :4)
 .5/222لباب التأويل في معاني التنزيل: (ُينظر:5)
 .129في الصيغ الصرفية :(ُينظر: ظاهرة التحويل 3)

 .29البقرة:( (7
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َمَواِت ﴿:قال تعالى ويقع عليها التوحيد وهما مجموعتان ، الجمع ،[ واحدة َربُّ السه
 .(2) "و لم يقل بينهن قال:)وما بينهما( ثم ،(1)﴾َواْْلَْرِض َوَما َبْيَنُهَما

و ذكَر آراء  ،(3)لى جميع السماواتأنَّ لفظة )السماء( دلْت عيرى األخفش 
فما  ، إذ يقول :"وقد زعم بعض المفسرين أنَّ )السماء( جميٌع مثل )اللَِّبِن(  المفسرين

( اه معنى الجماعة جاز أن ُيجَمَع كان لفظه لفظ الواحد ومعن فَزَعَم  فقال:)َسوَّاُهنَّ
َماُء ُمْنَفِطٌر ِبهِ ﴿:بعضهم أنَّ قوله  كون وقد ت كَّر كاللَِّبن ...جمع ُمذ (4)﴾ السه

البعير( يعني:كل بعيٍر و كل و  ةُ ُيريد ِبه الجماعة كما تقول: )هلك الشا )السماء(
 .(5) "ةٍ شا

أي إّما أن تكون )السماء(لفظ جمع ،ولكل جمع مفرد ،وكأن مفرد السماء 
ح )سماة(أو )سماوة( ، أو أنَّ )السماء( لفٌظ ُيراد به الجماعة أو أنه اسم جنس يص

 .(3)إطالقه على المفرد والجمع 
َمَواِت َواْْلَْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما ﴿وفي قوله تعالى : علل ، (7)﴾َأنه السه

( بقوله: "؛ألنَّه جعلهما صنفين ،كنحو قول  األخفش قوله تعالى )كانتا( وليس)كنَّ

                                                 

 .5الصافات :( (1

 .1/25معاني القرآن للفراء:( (2

 .1/31ُينظر:معاني القرآن لألخفش :( (3

 .18المزِمل:( (4

 1/127ني القرآن وإعرابه للزجاج :وُينظر:معا ،32-1/31: معاني القرآن لألخفش( (5
 .1/281، والبحر المحيط:1/291والجامع ألحكام القرآن :

والجامع  1/127قرآن وإعرابه للزجاج :معاني الو ،32-1/31ني القرآن لألخفش:ُينظر: معا ((3
 .1/281، والبحر المحيط:1/291ألحكام القرآن :

 .32األنبياء :( (7
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:العرب:) هما ِلقاحاِن سُ  َمَواِت إِ } وَدان(،وفي كتاب هللا عز وجلَّ َ ُيْمِسُك السه نه َّللاه

 (1)  {َواْْلَْرَض َأْن َتُزوََل 

 وقال الشاعر)الفرزدق(:
 َرأوا جبًَل فوَق الجباِل إذا الَتَقْت              ُرُؤوُس َكبيَرْيهنه َيْنَتِطحانِ 

 (2) ثم قال : )ينتطحان( " )رُؤوس( :فقال 
قال :)كانتا( ؛ألنَّ  إذ يقول: " أن )السماء( جمع يراد به المفردويرى الزجاج 

وكذلك  وأنَّ السموات كانتا سماء واحدة ، السموات ُيعبَّر عنها بلفظ الواحد ،
ُمْرَتَتَقًة ليس أنَّ السموات كانتا سماء واحدة  فالمعنى األرضون كانت أرضًا واحدًة ،

 .(3) وجعل األرض سبَع أرضين " فيها ماء  فَفتق هللا السماء فجعلها سبعًا ،
نَّ السماء لفظها لفظ الواحد ومعناها معنى الجمع لذلك أجراها هللا ويمكن القول إ

الدكتور فاضل السامرائي قضية وفّسر ،(4)سبحانه وتعالى مجرى الفرقة أو الفريق 
،فيرى أنَّ السماء في القرآن إفراد السماء وجمعها تفسيرًا يالئم النصوص القرآنية 

تكون واحدة السماوات ،وإّما أن تكون كل  أن ين فهي :إّماالكريم تستعمل على معني
ماعالك لتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر والجو وبهذا المعنى تكون لفظة 

َوَما َيْعُزُب َعْن َربِ َك ِمْن  }السماء أعم وأشمل من السماوات وفي قوله تعالى :

مَ    (5){ اءِ ِمْثَقاِل َذرهٍة ِفي اْْلَْرِض َوََل ِفي السه

                                                 

 . 41فاطر:( (1

 .323وُينظر:إعراب القرآن للنحاس: ، 3/392معاني القرآن وإعرابه للزجاج :( (2

 .4/217والكشاف : ،323وُينظر:إعراب القرآن للنحاس : ، 2/448معاني القرآن:( (3

 .1/311(ُينظر:األمالي الشجرية :4)

 .77( يونس :5)
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وإحاطته  سبحانه داللة واضحة على صحة هذا المعنى وإثبات سعة علم هللا
السبع و وات افهو أوسع من أن يكون في السم ءبالغيب واستغراق علمه لكل شي

 . (1)أعم

                                                 

 .142ومن بالغة القرآن : 232(ُينظر: التعبير القرآني :1)
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 املبحث الثاني :العلة يف ظاهرة التذكري والتأنيث 
 توطئة

نشأت منذ نشوء اللغة  وقدمن الظواهر الموغلة في القدم ،هذه الظاهرة    
وُتَعد من الظواهر التي تشترك فيها اللغات البشرية جمعاء ،فهي مسألة   وتطورها

على عقائد  يكتنفها الغموض ،وإنَّ تحديد الجنس "يعتمد في كثير من األحيان
علم اللغة تحديدها  ال يستطيعو أفكار موغلة في القدم  وانطباعات غير محددة ،

 . (1)" بل مناقشتها
التأنيث فرع نَّ التذكير أصل في اللغة و النحويين واللغويين اتفقوا على أ ونجد أنَّ  

ر عليه ،وذلك ألنَّ اال ر أخف في النط،سم معناه شيء والشيء مذكَّ نَّه ق ألوالمذكَّ
صالته ولم ُتلحقه العالمة ،يقول سيبويه في هذا :" األشياء أصلها باٍق على أ

ر ،فالتذكير أّول وهو أشد  التذكير ثم تختص بعد ،فكل مؤنث شيء والشيء يذكَّ
تمكنًا ،كما أنَّ النكرة أشد تمكنًا من المعرفة ؛ألنَّ األشياء إنَّما تكون نكرة ثم ُتعّرف 

 (2)د تمكنًا عندهم ،فاألول هو أشد تمكنًا عندهم "،فالتذكير قبل وهو أش
يكون فالتذكير أصل ؛ألنَّ األسماء قبل اإلطالع على تأنيثها أو تذكيرها إذن  

نيثها ُركبت عليه شيء ،حيوان ،إنسان ،فإذا ُعلم تأ التعبير عنها بلفظ مذكر ،نحو
 .(3)العالمة 
في الكالم أن ُيغلب المذكرعلى  ألصلتفقوا على أنَّ االتغليب فا ناحيةأّما من   

خامس  المؤنث ،نستدل بقول سيبويه :"المذكر يغلب المؤنث ،ومثل ذلك قولك
 .(4)خمسة إذا ُكنَّ اربع نسوة فيهنَّ رجل كأنَّك قلت :هو تمام خمسة "

                                                 

 ةة حتى نهايي في اللغة العربيوُينظر :التعليل الصرفي والصوت181-184لهجة تميم :(  (1
 111: ،رعد هاشم القرن الرابع الهجري 

 .3/241(الكتاب :2)
 .3/312(ُينظر: شرح المفصل :3)
 .3/161(الكتاب :4)
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 .(1)اً فاألسماء التي ال ُيعرف نوعها مذكر أو مؤنث ،فحقها أن تكون مذكر  إذن
لمؤنث إلى حقيقي ومجازي ،فالمذكر الحقيقي :هو كل ما المذكر وا(2) واسموق 
 على التذكير من إنسان أو حيوان ،نحو:رجل ،أسد . دلَّ 

 والمجازي :هو كل ما ُيعامل معاملة الحقيقي وهو ليس كذلك نحو:حجر،ثوب.
 عصفور.هند،  والمؤنث كذلك منه الحقيقي:الذي يلد ويتناسل ،نحو:

 . اسل ،نحو:ورقة ،شمس والمجازي :الذي اليلد وال يتن
يان األصل أو ولم يتطرق األخفش إلى توضيح هذه الظاهرة أو تقسيمها أو ب

كتفى باإلشارة إلى بعض األلفاظ التي وردت بصيغة التذكير أو الفرع فيها ،وإنما ا
التانيث في ضوء تفسيره النصوص القرآنية موضحًا سبب تأنيثها أو تذكيرها ،وهذه 

 الكلمات هي :
 ةشفاع

:﴿ في قوله تعالى التي وردت في القرآن الكريم بالتذكير والتأنيث و من األلفاظ
وردت  (3)َواتَُّقوا َيْوًما ََل َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا َوََل ُيْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعٌة﴾

              بالتذكير )وال يقبل منها شفاعة(من خالل تذكير الفعل )يقبل( حماًل على المعنى 
مؤنث فرقت بينه  ألّن كلّ  بقوله :"فإنما ذكَّر االسم المؤنث ؛ ذلك األخفش عللو 

إاّل أنَّ ذلك يقبح في اإلنس وما أشبههم مما ال  وبين فعله َحُسَن أْن ُتذكِّر فعله ،
وذلك أنَّ هذا إّنما ُيؤنث وُيَذكَّر لِّيفصل  الذي يعقل أشد استحقاقًا للفعل ألنَّ  يعقل ؛
  .(4) عنيين "بين م

                                                 

والمذكر والمؤنث  2/292،والمذكر والمؤنث لألنباري:118(ُينظر: المذكر والمؤنث للمبرد :1)
 .69ألبن التستري:

واأللفاظ الواردة بالتذكير  141-141لوافي :،والنحو ا2/169شرح الشافية للرضي :(ُينظر: 2)
 .26والتأنيث في القرآن الكريم :

 .48البقرة :( (3
 .1/91( معاني القرآن :(4
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،والتذكير جائز مع الحقيقي (1)مع أنَّ لفظة شفاعة مؤنث مجازي وليس حقيقي 

 .(2)ألّنها بمعنى التشفع حسن تذكيرها في اآلية الكريمة وقيل إنَّما ، ا  وليس قبيح
وعلة َمن  اء ،يأّما الباقون فقرؤوا بال  قرأها بالتأنيث ابن كثير وأبو عمرو ، قدو  

ذكير والتأنيث على ولهذا يجوز الت أنَّ تأنيث الشفاعة غير حقيقي ؛ يياء هقرأ بال
،ولعل هذا يرجع إلى قول ابن مسعود ،إذا اختلفتم في التاء والياء  اللفظ والمعنى
 .(4)؛ألنَّ التأنيث فرع التذكير (3)فاجعلوه بالياء

؛ألنَّ  اً يوال مشكلة داللية بين المؤنث والمذكر الحقيقيين ولكن فيماهو ليس حقيق
أو اجتماعية أو معتقدات دينية الناس يختلفون في تذكيره وتأنيثه بسبب عوامل 

بين ماهو عليه الشيء فعاًل  ،من دون أن تكون هناك صلة منطقية عقلية خرافية
 .(1)وبين تذكيره وتأنيثه

 طائفة
،وهي لفظة مؤنثة (6)معناها جماعة أو فرقة من الناس يجمعهم مذهب واحد 

ترد في القرآن الكريم بالتذكير والتأنيث ،و ورودها بالتأنيث أكثر من  مجازية
َوَيُقوُلوَن َطاَعٌة َفِإَذا َبَرُزوا ِمْن ِعْنِدَك َبيََّت َطاِئَفٌة  }:،ففي قوله تعالى  (2)التذكير

بالتذكير من خالل تجريد الفعل )بيَّت( من  وردت (8){ ِمْنُهْم َغْيَر الَِّذي َتُقولُ 
                                                 

 .1/36(ُينظر: حاشية الصاوي :1)
 .41( ُينظر:إعراب القرآن للنحاس :(2
ي التبيان فو  1/199ن :ومجمع البيا 1/139والمحرر الوجيز: 91( ُينظر :حجة القراءات :(3

 .1/348والبحر المحيط: 1/131: إعراب القرآن
 .118والمذكر والمؤنث للمبرد: 3/241(ُينظر: الكتاب:4)
 .211(ُينظر: األبنية الصرفية في ديوان أمرئ القيس:1)
 .2/39(ُينظر: معجم األلفاظ واألعالم القرآنية :6)
 .431( ُينظر:المعجم المفهرس أللفاظ القرآن :2)
 .81( النساء:8)
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،وعلل االخفش ذلك قائاًل "وقال )بيَّت( لتأنيث مما دلَّ على تذكير الفاعل عالمة ا
 .(1)فذكَّر فعل الطائفة ألنَّهم في المعنى رجال "

ضع التذكير ،فهي بمعنى الفريق هو الذي وضعها مو غير الحقيقي تأنيثهاإذن  
 الفوج أو جماعة من الرجال .أو 

 نكال
:﴿َفَجَعْلَناَها في قوله تعالى ،و (2)وعجزاسم للفعل )نكل( عن الشيء أي َضُعف 

  : قائالً  علل األخفش تأنيثها (3)﴾َها َوَمْوِعَظًة ِلْلُمتَِّقينَ َنَكاًَل ِلَما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َخْلفَ 
 .(4)"العقوبة التي َنَزلْت بهم  وتكوُن على:"

 .(1)رية أو إلى المسخة أو إلى الق وقيل بأنها تعود إلى األمة التي ُمسخت ،

 زوج
في قوله تعالى يرى األخفش أنَّ هذه اللفظة مشتركة بين المذكر والمؤنث ،كما  
ُقوَن ِبِه َبْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه﴾:﴿  واحد منهما)زوج( "ألنَّ كلّ  : قال معلالً  ، (6)َما ُيَفرِ 
 . (2)"الرجل)زوج(و  ()زوج فالمرأة  

 (8) خر أنثى وكانا من جنس واحد حدهما ذكر واآلثنين مقترنين أوُتقال لكل ا
،وقد جاء في مقاييس اللغة مادة زوج "الزاء والواو والجيم أصل يدل على مقارنة 

                                                 

 .1/262معاني القرآن : (1)
 .821-824(ُينظر: مفردات ألفاظ القرآن:2)
 .66البقرة :(  (3
 .1/119معاني القرآن :( (4
 .1/249ُينظر:مجمع البيان :( (1
 .112البقرة:( (6
 .1/148معاني القرآن:( (2
 .384مفردات ألفاظ القرآن : ،و413أدب الكاتب :ُينظر:( (8
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ونسب الفراء هذا إلى ،(1) شيء لشيء من ذلك الزوج زوج المرأة والمرأة زوج بعلها "
 .(2)أهل الحجاز 

عاشور الذي  ،وأيده ابن(3)ه( 216نكرها األصمعي )تولفظة )زوجة ( بالتاء أ
رآى بأنها لفظة مقصورة على تقرير األحكام عند الفقهاء لمنع اللبس ،يقول:"والزوج 
كل شيء ثاٍن مع شيء آخر بينهما تقارن في حال ما ويظهر أنَّه اسم جامد ألنَّ 
جميع تصاريفه في الكالم مالحظ فيها معنى كونه ثاني اثنين أو مماثل غيره ،فكل 

ن في حال ما يسمى زوجًا لآلخر...وتسامح الفقهاء في رنيواحد من اثنين مقت
إلحاق عالمة التأنيث للزوج إذا أرادوا به امرأة الرجل فقط لنفي االلتباس في تقرير 

 .(4)االحكام في كتبهم"
تقول:" وبملحظ دقيق من تقرير إذ ووضحت الدكتورة عائشة بنت الشاطيء هذا 

جة(]وإن صحت عربية[ في لكريم كلمة )زو التكامل بين الزوجين لم يستعمل القرآن ا
ال في التثنية والجمع بل هي زوجه وهو زوجها وهما زوجان وهن أزواجهم االفراد و 

 .(1)وهم أزواجهن ...يطرد ذلك حيثما وردت الكلمة في البيان القرآني "
 ذكير،لذلك جاءت بصيغة الت( تطلق على كل من الرجل والمرأة زوج )لفظة إذن

 صيح والوارد في القرآن الكريم .وهذا هو الف
 السبيل

لفظة من األلفاظ الواردة بالتذكير والتأنيث في لغة القرآن الكريم ومعناه 
ِبيِل َوِمْنَها َجاِئٌر قوله تعالىووردت مؤنثة في  (6)اإلصالح ِ َقْصُد السَّ :﴿َوَعَلى َّللاَّ

                                                 

 3/31( مقاييس اللغة :1)
 .81نظر:المذكر والمؤنث للفراء:يُ ( (2
 .92(ُينظر: معجم المذكر والمؤنث في اللغة العربية :3)
 .429-1/428(التحرير والتنوير :4)
 .231(اإلعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن األزرق :1)
 .2/361( ُينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد /6)



 
 لفصل الثاني :التعليل الصرفي ا 
 

81 

بكونها مؤنثة في لغة أهل ها وعلل األخفش تأنيث (1)َوَلْو َشاَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعيَن﴾
 .(3)لفظة ُتؤنث و ُتذكر ها وقيل ألنَّ  ،(2)الحجاز 

ومنها( ) : قالفَث الكناية لك أنأنَّ "السبيل واحدة بمعنى الجمع ولذويرى القرطبي 
 .(4) "مؤنثة في لغة أهل الحجاز والسبيل

 نفس

الغالب عليها  وإنَّ ،لتأنيث الواردة في القرآن الكريم بالتذكير وا من األلفاظ
إذ ذكر سيبويه أّن تأنيثها وتذكيرها محمول على المعنى ،،إذ (1)التأنيث

 .(6)النفس عندهم انسان " يقول:"وقالوا:ثالثة أنفس ألنّ 
﴿َيْوَم َتْأِتي ُكلُّ َنْفٍس ُتَجاِدُل في قوله تعالى:وهذا ما جعل األخفش يعلل تأنيثها 

ر ،وُيقال :ألنَّ )ا :"قائاًل (7)َعْن َنْفِسَها ﴾ ما جاءني نفس  لنفس( ُتؤنَّث و ُتذكَّ
 .(8)ما جاءني نفٌس واحٌد" و  واحدٌة،

 أعناق 
ر و ُيؤنث والعنق: ومن المجاز العنق الجماعة  التذكير هو الغالب ،و  ، ُيذكَّ

من ألفاظ جمع التكسير الواردة  و)أعناق(،(9)َر ُذكَّ يمن الناس ف الكثيرة أو المتقدمة
 بصيغة وعوملت معاملة العقالء الذكور بجمعهايم بالتذكير والتأنيث في القرآن الكر 

َماِء َآَيًة َفَظلَّْت  :﴿قوله تعالىفي  جمع المذكر السالم ْل َعَلْيِهْم ِمَن السَّ ِإْن َنَشْأ ُنَنزِ 
                                                 

 .9النحل :( (1
 .2/414ُينظر:معاني القرآن:( (2
 .14/113وروح المعاني : 1/99ُينظر:إرشاد العقل السليم :( (3
 .11/96الجامع ألحكام القرآن:( (4
 .2/6( ُينظر: النهر الماد في البحر المحيط :1)
 .62وُينظر: البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث : 3/162(الكتاب :6)
 .1111لنحل :( ا(2
 .2/419معاني القرآن:( (8
 .26/211)عنق( :لعروس اج اُينظر:ت( (9
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ر بقوله)خاضعين( ،(1) َأْعَناُقُهْم َلَها َخاِضِعيَن﴾  األخفش،ويرى أّنث )ظلت( ثم ذكَّ
أي كثير من  )هذا عنق من الناس ( يدل على الجمع نحو: لفظٌ أنَّه  هو أنَّ السبب

 ا ألنَّه جمع عنق من الناسمَّ ،أي :إ(2)الناس ،أو ألنَّه ذكَّر عند اإلضافة إلى مذكر
وهو الجماعة وليس المراد الرقاب ،أو ألنَّه لّما أضاف األعناق إلى المذكر وكانت 

، والرأي األول أقرب يؤيده قول الخليل مهم متصلة بهم في الخلقة أجرى عليها حك
،وأبو بكر األنباري (3) "ولو كانْت األعناق خاصة ،لكانت خاضعة وخاضعات " :

الذي ذهب إلى أنَّ تأنيث )ظل( على معنى الجماعات وتذكير )خاضعين( على 
 .(4)معنى القوم 

َباٌت ِمْن َبْيِن َيَدْيِه :﴿َلُه ُمَعق ِ ولفظة )معقبات( علل األخفش تأنيثها في قوله تعالى
ابة( إنَّما ُأنثت لكثرة ذلك منها ،" للكثرة منها إذ يقول: ؛ (1) َوِمْن َخْلِفِه﴾  نحو:)الَنسَّ
ْن َأْمِر :﴿َيْحَفُظوَنُه مِ بعد هذا التأنيث في قوله تعالى أّما تذكيرها ،(6) و)عاّلمة("

ر"  "؛ (2)﴾َّللاَِّ   . (8)فألنَّ المعنى مذكَّ
 ما 

مواضع والتأنيث في في أللفاظ المبهمة التي ترد في القرآن الكريم بالتذكير من ا
في قوله مواضع أخرى وهي مذكرة اللفظ مؤنثة المعنى ،ومن هذه المواضع 

ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة َفََل ُمْمِسَك َلَها  ﴿تعالى: َوَما ُيْمِسْك َفََل ُمْرِسَل َلُه َما َيْفَتِح َّللاَّ

                                                 

 .4الشعراء:( (1
 .2/461ُينظر:معاني القرآن :( (2
 .1/318:)عنق(،العين ( (3
 .2/196(ُينظر:المذكر والمؤنث لألنباري:4)
 .11الرعد:( (1
 .13/112وُينظر:روح المعاني : 2/413معاني القرآن :( (6
 .11الرعد:( (2
 .2/413معاني القرآن لألخفش:( (8
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بصيغة  ما يفتح(: (فانَّه سبحانه وتعالى قال ، (1)﴾ِه َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ِمْن َبْعدِ 
ْكر )الرحمة( قال :)فال ممسك لها (أنََّث )ما(، وعلة التأنيث  التذكير لكن بعد ذِّ

ألّن"لفظ  وهنا َذكََّر؛)فالمرسل له (ثم قال،(2)لِّذْكر )الرحمة( يعلى رأي األخفش ه
ر"(3) )ما( ُيَذكَّر" في موضع التأنيث للفظ  ولو أنث في موضع التذكير للمعنى وذكَّ
أنيثها والتذكير األفصح من الكالم التأنيث إذا ظهر بعد ما يدل على ت جاَز ولكن

 . (4)  "إذا لم يظهر ذلك
قائاًل :"]فإن قلت[ لم أّنث الضمير أواًل ثم ذكَّر آخرًا وهو  الزمخشري هذا  دوأكّ 

سم المتضمن معنى الشرط ]قلت[ هما لغتان الحمل على االحالين إلى راجع في ال
المعنى وعلى اللفظ والمتكلم على الخيرة فيهما فأّنث على معنى الرحمة وذّكر على 

،وألنَّ االول فسر بالرحمة فحسن اتباع الضمير أن لفظ المرجوع إليه ال تأنيث فيه 
 .(1)التفسير ولم يفسر الثاني فترك على أصل التذكير "

:" أوثر بالتأنيث ضمير )ما( ألنَّها مبنية بلفظ مؤنث وهو من يقول ابن عاشور
 .(6)"الرحمة 

 الطاغوت 
ن هللا ويستعمل في الواحد عبارة عن كل متعٍد وكل معبود من دو "هو 
:﴿َوالَِّذيَن اْجَتَنُبوا الطَّاُغوَت َأْن في قوله تعالى هعلل األخفش تأنيث،و (2)"والجمع

                                                 

 .2فاطر:( (1
 .2/481ُينظر:معاني القرآن :( (2
 .2/481معاني القرآن لألخفش:( (3
 .22/161وُينظر:روح المعاني /11/394جامع البيان عن تأويل آي القرآن:( (4
 .1/26(الكشاف :1)
 .2/213(التحرير والتنوير :6)
 .121-121(مفردات ألفاظ القرآن :2)
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ْر ِعَباِد ﴾َيْعُبُدوَها وَ  ِ َلُهُم اْلُبْشَرى َفَبشِ  في  )الطاغوت( بأنَّ لفظة (1) َأَناُبوا ِإَلى َّللاَّ
ز تأنيثه إذا كان واحدًا  معنى جماعة ،  .(2)وجوَّ

سم واحد مؤنث يقع على الجميع موافقًا لسيبويه في قوله :"وأّما الطاغوت فهو ا
 .(4)ثى وربما ذهب به إلى الجميع "نفي قوله :"الطاغوت ألفراء ،وا(3)ة الواحد "كهيأ

 اسم الجنس 
ه،فالجمع يرى األخفش أنَّ كل جمع كانت في واحدته التاء فسقطت من جمع 

ر وُيؤنَّث نحو: )البقر( و ،وهذا ما علل به تأنيث و)النخل( و)البسر( )التمر(ُيذكَّ
تَِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا :﴿َوَأْوَحى َربَُّك ِإَلى النَّْحِل َأِن افي قوله تعالىلفظة )النحل( 

َجِر َوِممَّا َيْعِرُشوَن﴾  .(6)هل الحجازالتي ذكر أّنها مؤنثة عند أ (1) َوِمَن الشَّ
قائاًل:" ألنها مؤنثة والعرب تقول في تصغيرها :)ُنَحْيل(  اوعلل النّحاس تأنيثه

 .(2) لئال تشبه الواحدة" بغير هاء؛
ألنَّه اسم جنس جمعي يكون  ( بالتاء ؛ده )نحلةمفر و  النحل هالمرجح هو أنَّ و   

 .(8)للذكر ولألنثى بلفٍظ واحد 
 

                                                 

 .12الزمر:( (1
 .1/422والمحررالوجيز :6/13والكشاف:2/494ُينظر:معاني القرآن لألخفش:( (2
 .3/241( الكتاب :3)
 .98(المذكر والمؤنث للفراء:4)
 .68النحل :( (1
والجامع ألحكام  1/121و إرشاد العقل السليم:2/412ُينظر:معاني القرآن لألخفش:( (6

 .11/118القرآن:
 .114إعراب القرآن للنّحاس :( (2
وشرح  91لمذكر والمؤنث للفراء:وا  3/231ُينظر:العين مادة)نحل(: ( (8

 .2/411والكشاف:1/21المفصل:
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 علة إلحاق الهاء 
 نطيحة
َمْت َعَلْيُكُم في قوله تعالى  علل األخفش إلحاق الهاء في لفظة )نطيحة(    :﴿ُحرِ 

ِ ِبهِ  ُم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر َّللاَّ َيُة  اْلَمْيَتُة َوالدَّ َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردِ 
 :نَّها ُجعلْت كاالسم إذ يقول :"ألنَّها ُجعلْت كاالسم مثل بأ (1)َوالنَِّطيَحُة ﴾

 (َمْفعوَلةٌ )ألنَّ كل ما فيه  (هي أكِّيٌل ،وهي نطيحٌ )ما تقول :،وإنَّ (أكيَلة األسد )
ريعالقتيل  نحو: فيه بغير الهاء ؛(فالَفعيل)  ؛ وهي جريح إذا َعَنْيَت المرأة ، والصَّ

لرأي بعض البصريين الذين يرون بأنَّها  وهذا موافقٌ  ،(2) "(مجروحة): تقول ألنك
 .(3))الذبيحة( ُجعلْت كاالسم مثل
 .(4)أنَّ هذه التاء للنقل ويرى أبو السعود 

كره يجوز حذفها ففي حال ذ ، ألنَّه لم ُيذكر الموصوف نَّ التاء ُأثبتْت ؛إوقيل    
 .(1)( ألمن االلتباس و)عيٌن كميل ، (خضيب )كفٌ :كما قالوا

"والنطيحة التي ينطحها  وردَّ اآللوسي على قول أبي السعود بأنَّ التاء للنقل قائاًل:
وقال: ،وتاؤها للنقل فال َيرِّد أنَّ فعيل بمعنى مفعول ال يدخله التاء غيرها فتموت ،
يث ُذكَِّر الموصوف مثل:َكٌف خضيب وعيٌن كحيل إنَّ ذلك ح بعض الكوفيين :

 .(6) "ال حاجة إلى القول بأنَّها للنقل،وأّما إذا ُحذف فيجوز دخول التاء فيه و 
 ن :ان تكون جعلت كاإلسم أو لعدم ذكر الموصوف .فلم يبق إاّل احتماال

                                                 

 .3المائدة :( (1
 .1/223معاني القرآن:( (2
 .223ُينظر:إعراب القرآن للنحاس :( (3
 .3/6ُينظر:إرشاد العقل السليم :( (4
والجامع ألحكام 1/216 التبيان في إعراب القرآن:و 3/431آن:ُينظر:التبيان في تفسيرالقر ( (1

 .6/46:القرآن
 .6/12روح المعاني :( (6
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 مرضع
َم َتَرْوَنَهوا َيووْ :﴿أمَّا لفظة )مرضع(فقد علل األخفش لحاق التاء بها في قوله تعالى 

وووا َأْرَضوووَعْت﴾ وتعأأأالى أراد الفعأأأل ولأأأيس بأأأأنَّ هللا سأأأبحانه  (1)َتوووْذَهُل ُكووولُّ ُمْرِضوووَعٍة َعمَّ
لأأذلك فهأأي ال تحتأأاج  دون الأأذكور؛مأأن باإلنأأا   نَّ لفظأأة )مرضأأع( خاصأأةألالصأأفة 

يمأا أراد الصأفة فو لأو  الفعأل ،[وهللا أعلأم]"وذلأك أنَّأه أراد  إلى التاء لتأنيثها إذ يقأول:
أل( و)فاعأل( يكأون  (مرضع) نرى لقال : لألنثأى و ال يكأون للأذكر  و كذلك كل )ُمْفعِّ

نٌ )،و (ُمأأأأأأأأأأأْوقِّر نْخَلأأأأأأأأأأأةٌ ( )ُمأأأأأأأأأأأْوقِّر)و (ُمْقأأأأأأأأأأأرِّب) فهأأأأأأأأأأأو بغيأأأأأأأأأأأر )هأأأأأأأأأأأاء(؛نحو:  (ُمْشأأأأأأأأأأأدِّ
نٌ )معها  .(2) "(طالِّقٌ )و(طامِّثٌ )و(فارِّكٌ )و (حائٌِّض )و (حامِّلٌ )و،(شادِّ

اللفظ الخاص بالمؤنث تلحقه  أنَّ  يمان الذي يرى ونقل النّحاس قول علي بن سل
 .(3)مستداًل بوجود الهاء في )مرضعة( التاء

 خالصة
:﴿ َوَقاُلوا َما ِفي ُبُطوِن َهِذِه اْْلَْنَعاِم َخاِلَصٌة في قوله تعالى وعلة تأنيث )خالصة(

"وفي قراءة عبد هللا  لتأنيث األنعام إذ يقول : يعلى رأي الفّراء ه(4)ِلُذُكوِرَنا﴾
ي بطونها مثلها فُأنَِّث ألنَّ ما ف وتأنيثه لتأنيث األنعام ؛ لذكورنا()خالص 
 .(1)"لتأنيثها

"ُأنثْت لتحقيق الخلوص  في حين علل األخفش تأنيثها على المبالغة إذ يقول:
اَبة)و(راويةٍ ) أشبه الكثرة ؛فجرى مجرى :كأنَّه لّما َحقَّق لهم الخلوص  وقيل ،(6) (َنسَّ

                                                 

 .2الحج:( (1
 .2/411معاني القرآن :( (2
 .611( ُينظر:إعراب القرآن للنّحاس :(3
 .139االنعام :( (4
 .1/318معاني القرآن للفّراء:( (1
 .1/314معاني القرآن لألخفش:( (6
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ْن قرأها بهاء وم ألّنه للجمع ، هاء التأنيث على معنى )ما(؛ب إنَّ قراءة )خالصة(
ها على لفظ )ما( الكناية   .(1) فقد ردَّ

أنَّ "التاء  ومن االحتماالت هو ،(2)وقيل على تأنيث المصدر كالعافية والعاقبة  
 .(3) "للنقل إلى االسمية

ريمة فضاًل المرجح رأي االخفش لمناسبة المبالغة في الخلوص لمعنى اآلية الكو 
ألنَّ ما في بطون هذه األنعام ليس منها فال  قول الفّراء خطأ عند قوٍم ؛عن أنَّ 
 .(4)يشبهه

 تأنيث الفعل وتذكيره  
_ يؤدي بعض القراءات_الفعل بالياء أو التاء في  أول ختالف في قراءةإنَّ اال

ئذ نحتاج إلى ،وقد يؤدي إلى إرادة المخاطب ،وحينأو تذكيره  الفاعل لفظإلى تأنيث 
﴿َوِفي اْْلَْرِض ِقَطٌع قوله تعالى : وذلك نحوقرينة أخرى لبيان تأنيث المخاطب 

ْسَقى ِبَماٍء تُ ُمَتَجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن 
  (5)﴾َواِحدٍ 
؛ ألنَّ "هذا التأنيث يه على قول األخفشعلة ا الفعل ب)يسقى (و)تسقى(والو فقرؤ 
ألنَّ األعناب جماعة من غير اإلنس  :"األعناب"؛ وإْن شئَت على "الجنات" على :

 .(6) فهي مؤنثة"

                                                 

 .3/383والبرهان في علوم القرآن:111ُينظر:الحجة في القراءات السبع :( (1
 .4/291ُينظر:التبيان في تفسير القرآن:( (2
 .8/31روح المعاني :( (3
 .2/84والجامع ألحكام القرآن  282ُينظر:إعراب القرآن للنحاس :( (4
 .4الرعد :( (1
 .2/411معاني القرآن:( (6
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ألنَّه كلفظة  جعله على األعناب ؛ قدف ويرى أنَّ َمْن قرأ الفعل بالياء )يسقى(؛
قول بها  خفشاأل وقراءة الفعل بالتاء )ُتسقى( وافق،(1))األنعام( ُتذكَّر و ُتؤنث 

 (2) "لخإلى تأنيث الزروع والجنات والن:"فَمْن قال بالتاء ذهب الفّراء 

ر ذهب في القراءة على التذكير )ُيسقى( وخالفه   إذ علل الفّراء قائاًل:" وَمْن ذكَّ
 .(3) إلى النبت :ذلك كله ُيسقى بماٍء واحد "

 ائي والحسن وأبو جعفرابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكس أيضاً  قرأ بالتاءو 
ما  أّما قراءة الياء فقد قرأ بها عاصم وابن عامر على معنى كلّ ،وأهل مكة  

 .(4)ُذكِّر
كال الوجهين صائب ألنَّ القراءة ب)تسقى ( أو )يسقى (ال يخرج اآلية الكريمة و 

 .عن معناها

                                                 

 .2/411ُينظر:معاني القرآن:( (1
 .2/19معاني القرآن للفّراء :( (2
 .462آن للنّحاس:،وُينظر:إعراب القر 2/19نفسه:( (3
 .1/312والبحر المحيط: 9/239والجامع ألحكام القرآن:3/294ُينظر:المحرر الوجيز:( (4
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 لثالث :العلة يف قضايا صرفية أخراملبحث ا 
  أواًل : المصدر 
تحدث عن المادة  ما أشار إليه الخليل حينلعل أقدم ما قيل عن المصدر هو  

  .(1) عنده "الكلمة التي تصدر عن األفعال "ي وه اللغوية ،
 ( و)الحدثان(طلحات أخرى غير المصدر كـ)الحدثوقد استعمل له سيبويه مص

 ، إذ إنَّ مسألة أصل (2) لمشتقاتل ( و) الفعل ( ، وعدَّ المصدر أصلا و)العمل
أّما األخفش فقد كان يستعمل مصطلح ،(3)االشتقاق ُتَعد من المسائل الخلفية 

 .(4)المصدر
علل (5)﴾ ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحًّلا ِلَبِني ِإْسَراِئيلَ  :﴿وفي ضوء تفسيره لقوله تعالى 

)هذا حراٌم(  :)ِحَل( بأنَّه جائز ؛ ألنَّه مصدر أيضاا فكما ُيقالاألخفش قوله تعالى
 . (6) ٌل(ٌم( كذلك )هذا حلٌل( و)هذا حِ ر  و)هذا حِ 

 (7)﴾ َفَلمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدكاا ﴿ وفي قوله تعالى :

                                                 

 .66، و ُينظر: دقائق التصريف :7/66:العين)صدر(( (1
 .45-4/5ُينظر: الكتاب :( (2

يه أثر اللهجات في التوج ، و22مسألة  1/253الخلف :ُينظر: اإلنصاف في مسائل ( (3
 .256اللغوي في كتب معاني القرآن :

، وُينظر : الصرف بين معاني القرآن للفراء ومعاني القرآن 556/ 2 : معاني القرآن( (4
 .234للخفش:

 .63آل عمران :( (5

 . 4/2و روح المعاني :145إعراب القرآن للنّحاس:و  ،1/226معاني القرآن: ُينظر:( (6

 .143( األعراف :(7
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إذ يقول علل األخفش في قراءة من قرأ لفظة )دكاا( بالتنوين على أنَّه مصدر ،  
ه " وقرأ حمزة والكسائي وخلف ، (1) : "ألنَّه حين قال )جعله( كأنَّه قال: دكَّ

 .(2))دكاء(
ذكر (3) ﴾ َفِرَح اْلُمَخلَُّفوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخًَّلَف َرُسوِل ّللاَِّ  ﴿وفي قوله تعالى :

هم ولكنه يرى أنَّ )ِخلف( أصوب "ألنَّ  ، األخفش قراءة بعضهم )ِخلف( بـ )َخل َف(
 .(4) خالفوا مثل : ) قاتلوا ِقتاالا( ، وألنَّه مصدر )خالفوا("

َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْيًبا َوَلْم َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربِ  ﴿ تنوين )شيباا( في قوله تعالى :علة و 
علله قائلا :"ألنَّه مصدر في المعنى كأنَّه حين قال )اشتعل( قال  .(5)﴾ َشِقياا

 .(6) يباا( على المصدر")شاَب( فقال: )ش
ِعل( و   يرى سيبويه أنَّ ما كان ِمن )َفَعَل_َيفِعل( ُيبنى المكان منه على وزن)َمف 

َعل( أّما َيُقوُل  :﴿كما في قوله تعالى  (7)المصدر ِمن هذا فإنَّه ُيبنى على )َمف 
ْنَساُن َيْوَمِئٍذ َأْيَن اْلَمَفرُّ  حيض في قوله أّما لفظة المحيض الذي هو ال،  (8)﴾اْلِْ

                                                 

 265وحجة القراءات :163، وُينظر: الحجة في القراءات السبع  : 1/336ن :( معاني القرآ(1

 . 4/356،و مجمع البيان :4/533والتبيان في تفسير القرآن :
  .7/246،و الجامع ألحكام القرآن :265حجة القراءات :،و 1/336معاني القرآن لألخفش :( (2

 .21التوبة :( (3

 .372ظر: إعراب القرآن للنحاس:، وُين1/362معاني القرآن لألخفش :( (4

 4مريم :( (5

والجامع ألحكام  7/164، وُينظر:التبيان في تفسير القرآن:2/437( معاني القرآن لألخفش :(6
 . 16/26و روح المعاني : 11/74القرآن:

 .4/27ُينظر:الكتاب:( (7

 .16القيامة:( (2
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فيقول سيبويه :  (1)﴾﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا النِ َساءَ :تعالى
ِعل كما بنوا المكان عليه "  .(2) "وربما بنوا المصدر على الَمف 

وهذا ما علل به األخفش المحيض الذي هو الحيض إذ يقول : "وهو الحيض 
َعل( نحو قولك : )ما وإّنما أَكثر الكلم  في المصدر إذا ُيبنى هكذا أن  ُيراَد به )الَمف 

في ُبِركَ َمكاٌل "أي: كيٌل ، وقد ِقيلت األخرى ، أي : قيل :)َمِكيٌل( ، وهو 
ِل إذا كان مصدراا  للتي في القرآن..."(مثل:  .(3) َمِحيض( من  الِفع 

ْنَسانُ  :﴿)المفر( في قوله تعالى  أّما فإنَّ فعله  ﴾َيْوَمِئٍذ َأْيَن اْلَمَفرُّ  َيُقوُل اْلِْ
َعل( ثلثي   وُتقرأ )المفر( بكسر الفاء ،(4) لذلك يكون بناء المصدر فيه على وزن )َمف 

ويكون معناه مكان الفرار، وبفتحها يكون مصدراا و معناه )أين الفرار ( والفّراء أجاز 
 .(5) الكسر في المصدر

بمعنى )أين الفرار( ، وذلك"ألنَّ كل مصدر ُيبنى يرى األخفش أنَّ )أين المَفر(  
راد المكان قال : )الَمِفر(، وقد ُقرَئت : )أين أفإّنما ُيجعل )مفَعلا( ، و إذا هذا البناء 

ِعُل( منه مكسوراا ، نحو:  ُله على ) َيفِعُل( كان )الَمف  ( ؛ ألنَّ كل ما كان ِفع  الَمِفرُّ
ِرِب( إذا أردَت المكان الذ َرُب فيه ")الَمض   .(6) ي ُيض 

                                                 

 .222البقرة:( (1

 .4/22الكتاب:( (2

ألفاظ ومفردات  2/362وُينظر:جامع البيان عن تأويل آي القرآن :،1/126معاني القرآن:( (3
 .1/64: التبيان في إعراب القرآنو  ،265القرآن:

، وداللة البنية الصرفية في السور القرآنية 72والتطبيق الصرفي : 4/27( ُينظر: الكتاب :(4
 .36القصار :

و إعراب القرآن  ، 2/557فش :ومعاني القرآن لألخ ،3/216معاني القرآن للفراء: ُينظر:( (5
 .16/163:، والتبيان في تفسيرالقرآن5/252معاني القرآن وإعرابه للزجاج :و  ،1226للنحاس :

 2/557( معاني القرآن :(6
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ِعل( الدالة على المصدر مع اسمي الزمان والمكان  َعل( و )َمف  والتباس صيغة )َمف 
 .(1)ال يمكن  التفريق بينهما إاّل من خلل السياق 

، ول إذا خرج فعله عن كونه ثلثياا أنَّ المصدر ُيبنى بناء المفعذكر سيبويه 
 ، إذ يقول : " فالمكان والمصدر ُيبنى بإبدال حرف المضارعة ميماا مضمومة وذلك

ل ول أولى به ؛ ألنَّ المصدر مفعو من جميع هذا بناء المفعول ، وكان بناء المفع
والمكان مفعول فيه ، فيضمون أوله كما يضمون المفعول ؛ ألنَّه قد خرج من بنات 

َعل به  ما ُيفَعل بأول مفعوله" الثلثة ،  .(2) َفُيف 
َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخًًّل :﴿علة ضم أول )مدخلا( في قوله تعالى ويرى الفّراء أنَّ  

هي ألنَّه مصدر للفعل )أدخَل( ، و رأى أنَّ َمن  فتحها فقد بناه على .(3)﴾ َكِريًما
 . (4))َدَخَل(

َخلَ  ُيدِخُل(  والموضع -ويعلل األخفش هذا بصورة واضحة : "؛ألنَّها من : )َأد 
 ة )دحرج( ونحوها ، أال ترى أنَّكه ُمَشبَّه ببنات األربعهذا مضموم )الميم( ؛ ألنَّ  من

َرُجنا( فـ )الميم( إذا جاوز الفعل   الثلثة مضمومة ... وتكون الميم تقول : )هذا ُمَدح 
 .(5) شئت إذا جعلته من )َدَخَل( و)َخَرَج(" ن  مفتوحة إ

 .(6)والذي قرأ بالفتح ،هم نافع وأبو بكر عن عاصم ، والباقون بالضم 
                                                 

 .37( ُينظر: داللة البنية الصرفية في السور القصار:(1

 .4/65( الكتاب :(2

 .31( النساء :(3

 .264-1/263( ُينظر: معاني القرآن للفّراء:(4

 وحجة القراءات: ،122:الحجة في القراءات السبعوُينظر ،1/253معاني القرآن لألخفش:( (5
 .5/151الجامع ألحكام القرآن :و  ،1/166، ومشكل إعراب القرآن :166-266

والتبيان في تفسير  266-166و حجة القراءات :122( ُينظر:الحجة في القراءات السبع :(6
 .2/246والنشر في القراءات العشر : 232في القراءات : السبعةو  3/122القرآن :
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 ثانيًا: َفَعلُت و َأْفَعلُت 
ُتَعد هذه الظاهرة من الظواهر المهمة التي ألف فيها اللغويون األوائل   

  (2)لفراءل و (1)قطربالتي حملت هذا العنوان ،نحو:)فعل وأفعل( ل المصنفات والكتب
 (4)، وهناك َمن  تحدث عنها كثيراا وأفرد لها أبواباا وغيرهم(3)بي عبيدة ألو 

لف بين )َفَعَل( و) أفَعَل( هو اختلٌف في المبنى إذ إنَّ الصيغة األولى واالخت
هذا االختلف في المبنى أدى إلى اختلف في واألخرى رباعية ، و ثلثية 
 ؛ ألنَّه " لو لم يختلف المعنى لم تختلف الصيغة ، إذ كل عدول عن(5)المعنى

ر إاّل إذا كان ذلك آخصيغة إلى أخرى البد أن  يصحبه عدول من معنى إلى 
وأدرك سيبويه  هذا في قوله : "هذا باب افتراق َفَعلُت و أف َعلُت في الفعل ،(6)"لغة

للمعنى تقول:َدَخَل و َخَرَج و َجَلَس ، فإذا أخبرَت أنَّ غيره صيَّره إلى شيء من هذا 
َلَسُه " َخَلُه و َأج   .(7) ُقلَت :أخَرَجُه و َأد 

ال ُيوجد فرق بالمعنى بين الصيغتين إذ يقول الخليل : وهناك من ذَهَب إلى أنَّه 
 يجيء )َفَعلُت( و) َأفَعلت( المعنى بهما واحد ، إاّل أنَّ اللغتين اختلفتا ... "وقد

                                                 

 . 76( ُينظر: الفهرست : 1)
 .166( ُينظر: الفهرست : 2)
 .26( ُينظر: الفهرست :3)

 .312في كتب معاني القرآن: في التوجيه اللغوي ( ُينظر:أثر اللهجات (4

ي في كتب معاني ،وأثر اللهجات في التوجيه اللغو 1/23( ُينظر: شرح الشافية للرضي :(5
 .312القرآن:

في التوجيه اللغوي في كتب معاني ،و ُينظر:أثر اللهجات 7( معاني األبنية في العربية :(6
 .312القرآن:

 .4/55( الكتاب :(7
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فيجيء به قوم على )َفَعلُت( ، وُيلحق قوٌم فيه األلف فيبنونه على )أف َعلُت( كما أنَّه 
 .(1) يره "قد يجيء الشيء على )أفَعلُت( ال ُيستعمل غ

واألخفش أيضاا يرى أنَّه قد ال يكون هناك فرٌق في المعنى بين الصيغتين ، إذ 
َعل ُت( كثيراا في معنى واحٍد " َتمُع )َفَعل ُت و أف   . (2) يقول : "قد َيج 

 َحسَّ و َأَحسَّ 
( معناه )َوَجَد( ، أي  يرى الفراء أنَّ هنالك فرقا بين الصيغتين ،إذ إنَّ )أَحسَّ

 (3)﴾َهْل ُتِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن َأَحدٍ :﴿ساس( هو )الوجود( مستشهداا بقوله تعالى )اإلح
وَنُهْم ِبِإْذِنهِ كقوله تعالى ﴿، أّما)َحَس( فإنَّ معناه )القتل والفناء( وقد ،(4) ﴾ِإْذ َتُحسُّ

 يكون معنى الحس :العطف والرقة كقول الُكَميت :
   (6)(5)  أو ُيْبكَي الداَر ماُء الَعْبرِة الَخِضل    هَمْن بكى الدار راٍج أن َتِحس  لهل 

َلمَّا َأَحسَّ ِعيَسى فَ  : ﴿وهذا ما علل به األخفش في ضوء تفسيره لآلية الكريمة 
 ِإذْ ﴿:"، إذ يقول: "ألنَّ هذا من أَحسَّ يِحسُّ إحساساا وليس من قوله (7) اْلُكْفَر﴾ ِمْنُهمُ 

وَنُهْم ِبِإْذِنهِ   ك من )َحسَّ يِحسُّ َحّساا( وهو في غير معناه ؛ ألنَّ معنى ذل ،(8)﴾ َتُحسُّ
 

                                                 

 .313و ُينظر: أثر اللهجات في التوجيه اللغوي في كتب معاني القرآن :4/61( الكتاب :(1

 .1/162( معاني القرآن:(2

 .62مريم :( (3

 .152( آل عمران :(4

 .262( ديوان الُكميت:(5

وجامع البيان عن تأويل آي 1/221معاني االخفش:و 217-1/216ر:معاني الفّراء:( ُينظ(6
 .3/164:المعاني وروح4/67ألحكام القرآن:والجامع 136وإعراب القرآن للنحاس:3/222القرآن:

 .52( آل عمران :(7

 .152( آل عمران :(2
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ُت(هو)ظننُت(" قتلتُ  )حسسُت(: َسس    .(1) و)أح 
 ثالثًا : الحذف 

من الظواهر  وُتَعد هذه الظاهرة التي تتضمن حذف بعض أحرف الكلمة ،
إلى فقد تلجأ اللغة العربية على مستوى البنية الصرفية العربية ،غة الشائعة في الل

،أو قد يكون السبب  ية من الخفةالحذف ،كوسيلة للوصول في البنية إلى درجة عال
تختلف  التي قدكثرة االستعمال أو مناسبة للمعنى ،وهذا واضح في اللهجات العربية 

بنيتها من فهناك قبائل ُتعطي للكلمة حقها فل ُتنقص من حركاتها وال ما بينها ،  في
حركات أو ة ، وهناك قبائل تلجأ إلى حذف بعض البالحذف وتكون لهجتها واضح

التي تميل  الحذف في القبائل البدوية وغالبا مايكون هذا الحروف من بنية الكلمة 
 .(2)إلى السرعة في النطق

 تفسيره لآليات القرآنية الكريمة وعلل األخفش الحذف في بعض الصيغ في ضوء 
َ اَل َيْسَتْحي  كقوله تعالى:﴿ ، يقول بكثرة االستعمال (3) ﴾ َأْن َيْضِرَب َمَثًًّل َماِإنَّ ّللاَّ

 ( بياء واحدة : "يستحيي لغة أهل الحجاز بيائين وبنو تميم يقولون : )يستحي
...وإنَّما ألنَّ ما كان من موضع المه معتلا ،لم ُيعّلوا)عينه( ؛واألولى هي األصل

 .(4) " حذفوا لكثرة استعمالهم هذه الكلمة
أنَّ الحذف سيبويه الذي يرى  هذا الحذف بعلة موافقة لما جاء بهوعلل األخفش 

)استحي ُت( أسكنوا الياء  )يستحيي( يرجع لكثرة االستعمال ، إذ يقول : "وكذلك في

                                                 

 .1/221ن:( معاني القرآ(1

 . 762-2/766( ُينظر:اللهجات العربية في التراث:(2

 .26( البقرة :(3

 . 56-1/52( معاني القرآن:(4
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ُت( وُسكنت الثانية األولى ألنها الم الفعل فُحذفت األولى  منها كما ُسكنت  في )ِبع 
 .(1) ث َكُثَر في كلِمهم"لئل يلتقي ساكنان ، وإنَّما فعلوا هذا حي

ُ َأْنَبَتُكْم ِمَن اْْلَْرِض َنَباًتا :﴿وفي قوله تعالى  إذ جعل النبات مصدراا  (2)﴾َوّللاَّ
للفعل )أن َبَت( مع أنَّ مصدر الفعل الثلثي المزيد بالهمزة )َأف َعَل( إذا كان صحيح 

 . (3)العين يكون على وزن )إف عال(،أي يكون )إنبات (
 .(4) خفش ذلك قائلا : "؛ألنَّ هذا يدل على المعنى "وعلل األ

تعالى)نباتاا( هو ؛ ألنَّه  وقيل بأنَّ سبب العدول عن المصدر )إنباتاا( وقوله
، أو أنَّ هللا سبحانه وتعالى لّما قال: )نباتاا( أراد اإليحاء (5)معنى اإلنشاء  ضمنه

  تاا( الذي يعطي إيحاء بالغرابةباإلى أنَّه نبات عجيب ، وهذا مختلف عما لوقال: )إن
 .(6)على كمال قدرة هللا سبحانه نَّ النبات شيء موجود ومحسوس دالٌ فضلا عن  أ
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 املبحث األول :العلة يف املعرب واملبني من األمساء واألفعال
 توطئة
اإلعراب فيه مذهبان أحدهما لفظي جيء به لبيان مقتضى العامل من : المعرب

 (1) واآلخر معنوي والحركات دالئل عليه حركة أو حرف أو سكون أو حذف ،
 .(2)  أو محلً بتغير العامل فيه لفظًا  ما تغير آخره وعرفوه بأنَّه :

وألنَّ كتاب األخفش غير  .(3)فهو ما لم يتغير آخره بتغير العامل فيه : المبنيأمَّا 
بل كان صراحة  ماء واإلعراب وال يتحدث عنهف البنامتخصص بالنحو ال نجده يعر  

  يذكر التمكن وعدم التمكن .
 أواًل: المعرب والمبني من األسماء 

 :من األسماء  المعربالعلة في  / أ
 وُيرفع بالواو وُينصب  هو ما سلم فيه المفرد من التغيير ، : مع المذكر السالمج

 .(4)ويجر بالياء
 علة فتح نون جمع المذكر السالم :-

 َرب    ﴿:علل االخفش وجوب فتح نون الجمع في ضوء تفسيره لقوله تعالى    
 ا صارت هذه مفتوحة ،م"وإنَّ  : يقول للتفريق بينها وبين نون التثنية ،،(5) ﴾اْلَعاَلم ينَ 

َقاَل ﴿:قال  وبين نون االثنين ؛وذلك أنَّ )نون( االثنين مكسورة أبدًا ،  لُيفرق بينها
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يَن َيَخاُفوَن َأْنَعَم ّللاَُّ  َن الَّذ  ُم  ﴿:وقال ، [23]المائدة:﴾... َرُجََلن  م  إ ْذ َأْرَسْلَنا إ َلْيه 
الذي صرَّح بعلة  متابعًا سيبويه ، (1) كسورة"والنون م ،[14]يس:﴾ اْثَنْين  َفَكذَُّبوُهَما

فرقوا بينها وبين نون االثنين كما أنَّ حرف  "ونونها مفتوحة ، : ، يقول الفرق هذه
المسلمون ورأيت  وذلك قولك : اللين الذي هو حرف اإلعراب مختلف فيهما ،

 .(2) ومررت بالمسلمين " المسلمين ،
ن الجمع ونون االثنين هي اللتقاء الساكنين وذهب المبرد إلى أنَّ علة تحريك نو 

فُحركت نون  :" وإنَّما ُحركت نون الجمع ونون االثنين اللتقاء الساكنين ، يقول
ألنَّ الكسر والضم ال يصلحان فيها وذلك أنَّها تقع بعد واو مضموم  الجمع بالفتح ؛

ات مع الياء ما قبلها أو ياء مكسور ما قبلها ،وال يستقيم توالي الكسرات والضم
 .(3) ففتحت وُكسرت نون االثنين اللتقاء الساكنين " والواو

 :(4) وعلل العكبري هذه العلة بأربعة أوجه
اء الساكنين الكسر فكانت بما أنَّ التثنية قبل الجمع واألصل في حركة التق_ 1

 .موافقًا سيبويه و األخفش،وُفتحت في الجمع للتفريق بينهما  بها أولى ، التثنية
بما أنَّه ما قبل حرف المد في التثنية مفتوح ُجعل ما بعده مكسورًا وعكسوه _  2

 في الجمع .
وهي أخف من الواو والياء ،فجعلوا  أن التثنية تكون باأللف في الرفع ،_ 3

 والفتح مع األثقل . الكسر مع األخف ،
 لمنع االلتباس بين التثنية والجمع ._ 4
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خره ،ويُنصب بالكسرة نيابة بألف وتاء زائدتين في آ:كل اسم  جمع المؤنث السالم
 .(8)عن الفتحة 

  علة نصبه بالكسرة-
 .(2)وضح االخفش أنَّ جمع المؤنث السالم يكون نصبه بالكسرة 

 وأشار إليه ابن مالك بقوله: وهذا ما أقرَّه النحويون ،
 (3) االنصب معفي وألٍف قد ُجم عا       ُيكسر في الجر و ما بتا
وهو يدخل ضمن قسم اإلعراب الذي  المؤنث السالم معرب بالحركات ، وجمع

فيه الحركة عن الحركة ،أي ُيرفع بالضمة وُينصب وُيجر بالكسرة ، تنوب  تنوب
، وذكر االخفش علة نصبه بالكسرة بدل الفتحة في (4)الكسرة عن الفتحة في نصبه 

ْن َتْحت َها اأْلَْنَهارُ َأنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجر  ﴿:ضوء تفسيره لقوله تعالى  إذ يقول،( 5) ﴾.. ي م 
الجر  ليجعل جره ونصبه واحدًا كما ُجِعل تذكيره في "إنَّما جروا هذا في النصب ؛ :

موافقًا  وكان ، (6) تقول: )مسلميَن( و)صالحيَن( نصبه وجره بالياء" ، والنصب واحداً 
والنصب مكسورة ألنَّهم  ومن ثم جعلوا تاء الجمع في الجر :" لسيبويه في قوله

جعلوا التاء التي هي حرف اإلعراب كالواو و الياء والتنوين بمنزلة النون ألنَّها في 
 .(5) التأنيث نظيرة الواو والياء في التذكير فأجروها مجراها "
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أي ألنَّه نظير جمع المذكر السالم  أي أنَّه تمَّ نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة 
 مؤنث السالم تقابل الواو والياء في المذكر السالم .التاء في ال أنَّ 

 
 المبني من األسماء العلة في ب/
 : علة اإلتيان بضمير الفصل-

يقع ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر ،أو ما أصله مبتدأ وخبر بشرط أْن     
 .(1)أمَّا الثاني فهو معرفة أو مقارب للمعرفة  يكون األول معرفة ،
تسميته  لفية بين البصريين والكوفيين فيفصل من المسائل الخومسألة ضمير ال

ال محل له من األخفش بأنَّه يسمى فصًل و  ومحله من اإلعراب ،وقد أوضح لنا
ْن ﴿:اإلعراب في ضوء تفسيره لقوله تعالى  اللَُّهمَّ إ ْن َكاَن َهَذا ُهَو اْلَحقَّ م 

كَ  ْند  م بأنَّ ما بعده خبرًا وليس صفة علة اإلتيان به وذلك لإلعل وبين ،(2)﴾ ع 
؛ ألنَّه :" ولم ُيجعل في مواضع الصفة  األمثلة لذلك ، إذ يقول وضرب الكثير من

أنَّه ليس بصفة ما بعده لما قبله ولم يحتج إلى هذا في  فصٌل أراد أْن ُيبين به
 .(4) وهناك من وافق على هذا ،(3) الموضع الذي ال يكون له خبر "

 كان زيدُ   :" وإنَّما فصل ألنَّك إذا قلَت : علل به سيبويه قائلً  وهذا باألصل ما
أنَّها  و أعلمتَ هُ فقد يجوز أن ُتريد بالظريف نعتًا لزيٍد ،فإذا جئَت بِ ،  الظريف

 (5) "رمتضمنٌة للخب
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وعلة اإلتيان به لديهم هو ليكون  ، (1) أمَّا الكوفيون فقد كانوا يسمونه )عمادًا( 
لفهم الفر اء الذي جاء رأيه اوخ ،(2)ول وتقوية له بتحقيق الخبر بعده عمدًا للسم األ

"أدخلوا العماد ليفرقوا بين الفعل والنعت  إذ ُذكر عنه أنَّه قال : موافقًا للبصريين ،
( زيٌد هو العاقل قطعَت )هو فإذا قلَت : ، شبه النعتزيٌد العاقل أل ألنَّك لوقلَت :

 . (3)البصريون فصًل ويسميه الكوفيون عماداً فهذا يسميه  عن توهم النعت ،
 ثانيًا:المبني والمعرب من األفعال

 أ/المبني من األفعال
 الفعل المضارع اذا اتصلت به نونا التوكيد :

 ة اتصال نون التوكيد بالمضارع بعد النفي او االستفهام عل-
 قسم واألمرلذلك اختصت بال وتكون للتوكيد ، ، تدخل هذه النونات على األفعال 

في اآلية  )يأتينَّكم(وعلل االخفش ُحسن وجودها في الفعل  ،(4)واالستفهام والنهي
ن  ي ُهًدى﴿ : الكريمة يًعا َفإ مَّا َيْأت َينَُّكْم م  ْنَها َجم  وذلك أنَّ )إمَّا ،"(5)﴾… ُقْلَنا اْهب ُطوا م 

معها )ما( وصار  يدتوهي )إْن( ز  وهي )إمَّا( ال تكون )أمَّا( في موضع المجازاة ،
وقد يكون بغير )نون( وإنَّما حُسنت  الخفيفة أو الثقيلة ، الفعل الذي بعدها بـ )النون(

وهي من الحروف  )ما( نفي وهو ما ليس بواجب ، فيه النون لمَّا دخلته )ما( ألنَّ 
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(حين أدخلَت نحو قولهم: )بعيٍن مَّا أرينَّك النون ، فَحُسنت فيه التي تنفي الواجب ،
 .(1) يها )ما( َحُسنت )النون("ف

 "ومن مواضعها أفعال غير الواجب التي في قولك : : هقولبوهذا ما ذكره سيبويه 
 .(2) وقالوا :)بعيٍن ما أرينَّك (فما ههنا بمنزلتها في الجزاء " ما تبلغنَّ ... بجهدٍ 

ء زائدة في حرف الجزا الجزاء إذا ُلحقت )ما( "ومن مواضعها : : ويقول المبرد
"...  .(3) ألنَّها تكون كاللم التي ُتلحق في القسم في قولك :ألفعلنَّ

التي ُشبهت  ن دخولها على الفعل وجود )ما(ها مؤِكدة وحسأن   ويرى النحاس أيضاً 
 .(4)بـ )الم القسم (

ْن  ُثمَّ َبَدا﴿:كذلك علل األخفش دخول النون على الفعل في قوله تعالى  َلُهْم م 
 ، بأنَّه موضع يقع فيه حرف االستفهام )أي( (5)﴾ اْْلََيات  َلَيْسُجُننَّهُ  اَبْعد  َما َرَأوُ 

( فلما كان  في هذا الموضع ؛ "فأدخل )النون( يقول: ألنَّ هذا موضٌع تقع فيه )أيٌّ
تقول:  ألنَّ النون تكون في االستفهام ، حرف االستفهام يدخل فيه دخلته النون ؛

 .(6) استباَن لهم " ي"بدا لهم أيُّهم يأخذنَّ " ؟أ
أنَّ من مواضع دخولها هو في األفعال غير الواجبة التي تكون بعد وذكر سيبويه 

واجبة  وهي أفعال غير حروف االستفهام "وذلك ألنَّك تريد أعلمني إذا استفهمَت ،
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 تقولنَّ ...أ و ؟ هل تقولنَّ  وذلك قولك : فصارت بمنزلة أفعال األمر والنهي ...
 .(1) حروف االستفهام "وكذلك جميع 

وال يكون   نَّهما ال تدخلن من األفعال إال  على ما لم يجبأ"اعلم  المبرد :يقول و 
د ليقع..." ،"وكذلك مواضعهما االستفهام ألنَّه (2) من ذلك إال  في الفعل الذي يؤكَّ

ا واختصاصها بالقسم واألمر والنهي واالستفهام هو"ألنَّ المراد منه (3) غير واجب "
 .(4) توكيد ما لم يقع ليكون حامًل على اإليقاع "

 "ألنَّ  : قائلً  ويوضح ابن عصفور أيضًا دخولهما على الفعل المستفهم عنه
، وألنَّه أيضًا ال يحتمل  المستفهم طالب اإلخبار ، كما أنَّ اآلمر طالب إيقاع الفعل

 .(5) والكذب كما أنَّ اآلمر كذلك " الصدق
 لتوكيد الخفيفة ألفاً:علة إبدال نون ا-

علل األخفش ذلك بكون النون الخفيفة المفتوح ما قبلها تبدل إلى ألف عند الوقف 
ر ألنَّ هذه النون تشبه التنوين في نصب األسماء  َوَلَيُكوَنْن ﴿:قوله تعالىعندما فس 

ر ينَ  اغ  َن الصَّ  ة إذاألنَّ )النون( الخفيف ا( ؛"فالوقف عليها )ليكون : إذ يقول ،(6)﴾م 
  ومثله (بمنزلة قولك: )رأيُت زيداً  انفتح ما قبلها فوقفَت عليها جعلتها )ألفًا( ساكنة ،

َية   ﴿  .(9) الوقف عليها )لنسفعا(" (5) ﴾ َلَنْسَفَعا ب النَّاص 
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 كان الحرف الذي قبلها مفتوحًا ثم:"اعلم أنَّه إذا هقولبويه فيتمثل بيأما رأي س
وذلك  ؛ ا فعلَت ذلك في األسماء المنصرفة حين وقفتجعلَت مكانها ألفًا كم وقفتَ 

والنون الخفيفة  ألنَّ النون الخفيفة والتنوين في موضع واحد وهما حرفان زائدان ،
وهي علمة توكيد كما أنَّ التنوين علمة المتمكن  أنَّ التنوين ساكن ، ساكنة كما

 العلة علة مشابهة. نإذ (1) ..."
"فأم ا الخفيفة فإنَّها في الفعل  : يقول سيبويه ،متابعًا  اً أيضما ذكره المبرد وهذا 

 وذلك قولك : بمنزلة التنوين في االسم فإذا كان ما قبلها مفتوحًا أبدلت منها األلف ،
وهللا ليضربْن زيدًا .فإذا وقفَت  وكذلك : ، قلَت: اضرْبا فإذا وقفَت ، ، زيداً  اضربنْ 

 .(2) ناصية("كما قال )لنسفعا بال لتضربا : قلتَ 

وذلك أنَّ النون الخفيفة ُيوقف عليها  أنَّ العلة علة فرق ،ا النحاس فإنَّه يرى أم  
 .(3)ليفرق بينهما  ؛ باأللف
 المعرب من األفعال / ب
 :الفعل المضارع علة رفع-
في ضوء تفسيره يرى االخفش أنَّ الفعل المضارع مرفوع لوقوعه موقع االسم  

يَثاَق َبن ي َوإ ْذ  ﴿:قوله تعالى  َ َوب اْلَوال َدْين  إ ْحَساًنا إ ْسَرائ يلَ َأَخْذَنا م   ﴾اَل َتْعُبُدوَن إ الَّ ّللاَّ
يَثاَقُكمْ ﴿:وجل زقوله عو  (4) َماَءُكمْ  َوإ ْذ َأَخْذَنا م  إذ يقول :"ألنَّه  ،(5)﴾  اَل َتْسف ُكوَن د 

 ا( و)نفعل نحن( ؛و)تفعل أنت( و)أفعُل أن (هوكل ما كان من الفعل على) يفعُل 

                                                 

 . 2/51،وُينظر: اللباب :3/521( الكتاب :(1

 .3/15( المقتضب:(2

 .451( ُينظر:إعراب القرآن:(3

 .93( البقرة:(4

 .94البقرة :( (5
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أو  ،حروف النصب : ال تعمل فيه إال  الحروف التي ذكرُت لك منفهو أبدًا مرفوع 
وإنَّما ُرفع  وليس شيٌء من ذلك ههنا  والمجازاة ،،والنهي ،واألمر  حروف الجزم 

 .(1) لموقعه في موضع األسماء "
"اعلم أنَّها إذا كانت في موضع اسم مبتدأ أو اسم  يقول :،إذ وهذا مذهب سيبويه 

أو في  ، وال مبني على مبتدأ ُبني على مبتدأ أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ ،
وكينونتها في هذه المواضع ألزمتها  موضع اسم مجرور أو منصوب فإنَّها مرتفعة ،

اء لم يعمل في أنَّ ما عمل في األسم : وعلته الرفع وهي سبب دخول الرفع فيها ،
هذه األفعال على حد عمله في األسماء كما أنَّ ما يعمل في األفعال فينصبها أو 
 يجزمها ال يعمل في األسماء وكينونتها في موضع األسماء ترفعها كما يرفع االسمَ 

 .(2) ه مبتدأ"كينونتُ 
ن ووافقهم الدكتور عبد الستار الجواري م (3) وتابع البصريون سيبويه في تعليله

 .(4)المحدثين 
وخالف الكوفيون البصريين في هذه العلة ،فالكسائي يرى أن العلة هي وجود 

وائد موجودة مع أنَّ هذه الز (5)وهي حروف )أنيت(الزوائد في أول الفعل المضارع 
 .(6) في نصب الفعل وجزمه 

                                                 

 .1/133( معاني القرآن:(1

 . 2/146واألصول في النحو: ، 2/5وُينظر:المقتضب : ، 10-3/2( الكتاب :(2

،المقتصد  124،واللمع في العربية: 153،و علل النحو: 62علل في النحو:( ُينظر:ال(3
 .2/325وشرح الجمل : 2/1045:

 .5ينظر: نحو المعاني : (4)

 .440االنصاف : ( ُينظر:(5

 21:، العلل النحوية في كتاب سيبويه440واإلنصاف: ،51-50( ُينظر: العلل في النحو:(6
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،وتابعه بعض  (1)وذهب الفراء إلى أنَّه مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم 
 (2)نحويين المتأخرين في مذهبه ال

أنَّ الفاعل قبل المفعول و  أنَّ الرفع قبل النصب والجزم ؛بوُردَّ مذهب الكوفيين    
وبعلة التجرد من النواصب والجوازم  والرفع صفة الفاعل والنصب صفة المفعول ،
 .(3)يؤدي إلى أْن يكون الرفع بعد النصب والجزم 

،فهو يرى أن  ذهب سيبويه والفراء والكوفيين ورفض الدكتور مهدي المخزومي م
كان ذلك كله من أجل  "وإنَّما : قائلً الفعل المضارع ارتفع من أجل تمييز زمانه 

األدوات يستعمل في  فبناؤه مجردًا من تمييز زمن الفعل المضارع  وتخصيصه ،
لزمن ى ايدل علة فإذا ُأريد له أنْ  الحال واالستقبال وال داللة له على أحدهما ،

أم ا استعماله ماضيًا في اإلثبات ،تصل في النفي بلم أو لما وُسكن آخره االماضي 
وقد زال من االستعمال بعد شياع بناء)َفَعَل( واختصاصه بالماضي  فلم يبَق له أثر،

أولحقته لواحق  وإذا ُأريد له أْن يخلص للمستقبل سبقته :أْن و لن و إذن ... ...
فهو بين الحال والمستقبل وال  أم ا بناء يفعل مجردًا ... .أخرى كالسين وسوف ..

 . (4) نص فيه على أحدهما "
 
 

 

                                                 

 .1/53(ينظر: معاني القرآن :1)

 2/356شرح التصريح: ،92شرح قطر الندى :و  ،1/343( ُينظر:شرح الوافية نظم الكافية :(2
 .20ة في كتاب سيبويه:والعلل النحوي

 .440-432، 55 مسألة، ( ُينظر:اإلنصاف (3

 .134( في النحو العربي نقد وتوجيه :(4
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 نصب الفعل المضارع -
 : علة نصبه بعد فاء السببية-

ذهب االخفش إلى ما ذهب إليه البصريون في نصب الفعل المضارع بعد الفاء 
َجَرَة وَ :﴿ قوله تعالى إذ يقول في تفسيره  مضمرة ، والواو بـ)أْن( ه  الشَّ اَل َتْقَرَبا َهذ 

ينَ  َن الظَّال م  وهو ما  جواب الفاء ، "فهذا الذي يسميه النحويون : ، (1)﴾ َفَتُكوَنا م 
كان جوابًا لألمر والنهي واالستفهام والتمني والنفي والجحود ونصب ذلك كله على 

وإنَّما ُنصب  ، ضمير ) أْن ( وكذلك )الواو( وإْن لم يكن معناها مثل معنى )الفاء(
أْن يكون ما مضى من و( من حروف العطف فَنوى المتكلم و)الوا ألنَّ )الفاء( هذا ؛

ثم أراد أْن يعطف الفعل  كلمه اسمًا حتى كأنَّه قال: )وال يكن منكما قرب الشجرة(
مع الفعل ) أْن ( ؛ ألنَّ )أْن( مع الفعل تكون اسمًا على اسم  فأضمر على االسم ،

 .(2) ر جميع ما انتصب  من )الواو( و) الفاء( "وهذا تفسي
 )أْن(ـالمضارع بعد الفاء منصوب ب أنَّ الفعلفهم يرون  وهذا رأي البصريين ،

 ألنَّها غير مختصة لعطف ال تعمل ؛ألنَّ الفاء حرف عطف وحروف ا ؛ مضمرة 
حكم  "فلم ا قصدوا أْن يكون الثاني في غير (3)بالدخول على األسماء أو األفعال 

ل إلى االسم فاستحال أن يضم الفعل إلى االسم ،فوجب  ل المعنى ُحو  األول وُحو 
 .(4) ألنَّها مع الفعل بمنزلة االسم  تقدير)أْن(

وفي هذا يقول سيبويه :"اعلم أنَّ ما انتصب في باب الفاء ينتصب على 
دخل فيه ني( لم ترد أن تدخل اآلخر فيما تحدثَ ف تقول: )ال تأتني ... إضمار)أْن(

                                                 

 .35( البقرة :(1

 .66-1/65( معاني القرآن:(2

 .443: 59( ُينظر:اإلنصاف ،مسألة (3

 .446: 52( نفسه ،مسألة(4
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ولكنك لم ا حولت المعنى عن ذلك تحول  )ال تأتني وال تحدثني( ، فتقول : األول
)ليس يكون منك إتيان فحديث( فلما أردت ذلك استحال أن  كأنَّك قلت: إلى االسم ،

 .(1) ألنَّ )أْن( مع الفعل بمنزلة االسم " تضم الفعل إلى االسم فأضمروا) أْن ( ؛
ذهبوا إلى أنَّ الفعل المضارع بعد فاء السببية  فقد وغيرهن كالفراء و أم ا الكوفي

ألنَّ الجواب  فقالوا :" إنَّما قلنا ذلك ؛ وعللوا ذلك بالمعنى ،،ينتصب بالخلف 
مخالف لما قبله ألنَّ ما قبله أمر أو نهي أو استفهام أو نفي أو تمٍن أو عرض أال 

فإذا قلَت: )ال تنقطع  ب أمرًا ،) ائتنا فنكرمك ( لم يكن الجوا : ترى أنك إذا قلت
عنا فنجفوك ( لم يكن الجواب نهيًا وإذا قلَت: )ما تأتينا فتحدثنا( لم يكن الجواب نفيًا 

ن كان مخالفًا لما قبله ،وإذا كا ...فلما لم يكن الجواب شيئًا من هذه األشياء ،
أنَّه في هذه رى فالفراء ي . (2) "مخالفًا لما قبله وجب أْن يكون منصوبًا على الخلف

 .(3)الحالة منصوب بالصرف والصرف هو الخلف 
 الفعل بعد فاء السببية مخالف لماو يؤيد الدكتور فاضل السامرائي أنَّ معنى 

يقول : " فقولنا ) لم تزرنا فنكرمك ( بالنصب معناه أنَّك لم تزرنا فكيف نكرمك  قبلها
 لكان المعنىو  كان الفعلن منفيين ،لو اتبع لو  والمقصود أنَّك لو زرتنا ألكرمناك ،

 .(4) أنَّك لم تزرنا فلم نكرمك ،ونحوه )هل يأتيك خالد فيعلمك ( بالنصب"
بل ما ذكرتموه هو  و ُردَّ هذا ؛ألنَّ " الخلف ال يصلح أْن يكون موجبًا للنصب ،

 ولو جاز ذلك لجاز ال أنَّ العمل هو نفس الخلف والصرف ، (الموجب لتقدير )أنْ 
ُيقال :إنَّ )زيدًا( في قولك : )أكرمُت زيدًا( لم ينتصب بالفعل ، وإنَّما انتصب  أنْ 

                                                 

 .25-24وُينظر:المقتضب : ،3/29( الكتاب :(1

 .25-1/26معاني القرآن للفراء: وُينظر: ،446-445: 52 ( اإلنصاف ،مسألة(2

 .1/235معاني القرآن للفراء: ( ُينظر:(3

 .3/325( معاني النحو:(4
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عامًل فيه  (أكرمتُ )ألنَّ كونه مفعواًل ُيوجب أْن يكون  بكونه مفعواًل و ذلك محاٌل ؛
النصب ، فكذلك هاهنا الذي أوجب نصب الفعل ها هنا ،بتقدير )أْن( هو امتناعه 

 كما أن الذي أوجب نصب )زيد( في قولك : ، من أن يدخل في حكم األول
 .(1) وقوع الفعل عليه" )أكرمت زيدًا(

 جزم الفعل المضارع -  
 : علة جزم جواب الطلب-
أنَّ جواب الطلب أمرًا كان أو نهيًا مجزوم حمًل على معنى جواب ذكر االخفش  

د ي ُأوف  َوَأْوُفوا ب َعهْ ﴿:ما بعد حروف الجزم في ضوء تفسيره لقوله تعالى 
ُكمْ  وجواب األمر مجزوم  ألنَّه جواب األمر ، "فإنَّما جزم اآلخر ؛ : يقول،(2)﴾ب َعْهد 

 .(3)كأنَّه تفسير : )إْن تفعلوا ؛أوف بعهدكم ( " مثل جواب ما بعد حروف المجازاة ؛
 "جزم : قائلً  (4)﴾َواَل َتْمُنْن َتْسَتْكث رُ ﴿:وذكر أيضًا في ضوء تفسيره لقوله تعالى 

 ر سيبويه الذي كان يرى أنَّ جواب األم فقد تابع، وبتعليله (5) النهي " ألنَّها جواب
 عرض الأو ي تمنالأو النهي نحو: ائتني آتك وال تفعل يكْن خيرًا لك ، أو االستفهام أو 

معلًل ذلك بقوله :"إنَّما انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب إْن  ،(6)فهو مجزوم 
كما  ر مستغٍن عنه إذا أرادوا الجزاء ألنَّهم جعلوه معلقًا باألول غي ؛ تأتني بإْن تأتني

أنَّ هذه  وذكر قول الخليل :"وزعم الخليل : ، (5) تأتني غير مستغنية عن آتك " أنَّ 
                                                 

 .444-443: 52مسألة  ( اإلنصاف ،(1

 .40( البقرة :(2

 .1/91( معاني القرآن:(3

 6( المدثر:(4

 .2/555( معاني القرآن:(5

 .3/23( ُينظر:الكتاب :(6

 .24-3/23:الكتاب ( (5
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ألنَّه إذا قال ائتني آتك فإنَّ  فلذلك انجزم الجواب ؛ األوائل كلها فيها معنى إْن ،
 .(2)،وكذلك تابعه المبرد(1) آتك ..." معنى كلمه إن يكن منك إتيانٌ 

 (3)ألنَّه ناب عن أداة الشرط أنَّ الطلب هو الذي جزم الجواب ؛وهناك من يرى 
  .(4)أنَّه جزم بأداة شرط مقد رة وفعل شرط مقد ر آخرون  يرى  في حين

 
 

                                                 

 .3/24( نفسه:(1

 .2/92( ُينظر:المقتضب :(2

 .2/392ُينظر:شرح التصريح :( (3

ل :و  ،2/1124ُينظر:المقتصد :( (4  .2/393وشرح التصريح : 5/49شرح المفص 
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 املبحث الثاني :العلة يف املرفوعات والنواسخ
 

 لعلة في المرفوعات أوال: ا
 النائب عن الفاعل  /1
المفعول الذي لم ُيسمَّ فاعله )ن قبل ابن مالك ُيطلقون عليه كان النحويو  

 .(1)ومصطلح النائب عن الفاعل أطلقه ابن مالك 
ة قد تكون بذكر المفعول كما وسبب تسميته ب)ما لم ُيّسمَّ فاعله (هو "ألنَّ العناي

 وقد تكون لإليجاز واالختصار وقد تكون للجهل بالفاعل ، تكون بذكر الفاعل ،
 .(2) وإلى غير ذلك "

)المفعول الذي لم يتعدَّ إليه فعل فاعل و لم يتعده فعله ه ُيعبر عنه بـوكان سيبوي
 .(3) إلى مفعول آخر"

 علة رفعه:
َيا َأيَُّها الَِّذيَن  ﴿ضوء تفسيره لآلية الكريمة علل األخفش رفع نائب الفاعل في 

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ   هقول،ب(4)﴾ َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ 
وصارت )األيام(  ، يام حتى صار هو يقوم مقام الفاعل"ألنَّك شغلَت الفعل بالص:

 .(5) من فعل بها " كأنَّك قد ذكرتَ 

                                                 

 .1/421،وشرح التصريح :2/1551،وارتشاف الضرب :2/124شرح التسهيل : ُينظر:( (1

 .55-55أسرار العربية ( (2

 .1/33الكتاب :( (3

 .113البقرة :( (4

 . 1/151: معاني األخفش( (5
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 تابعوا سيبويه في تعليله لرفع الفاعل الذي قال فيه: "يرتفع (1)واألخفش وغيره
شغل الفعل بغيره وفرغته له ،كما فعلَت ذلك ل كما يرتفع الفاعل ؛ألنَّك لم تَ المفعو 

 .(2) بالفاعل "
،وحد  أنَّ نائب الفاعل ُرفع لحذف الفاعل ،يقول:"وإنَّما كان رفعا  ويرى المبرد 

ألنَّه ال  ألنَّك حذفَت الفاعل والبد لكل فعل من فاعل ، المفعول أْن يكون نصبا  ؛
إذ كان ال  فقد صار الفعل والفاعل بمنزلة شيء واحد ، يكون فعل وال فاعل ،

 .(3) بتداء والخبر "كاإلواحد منهما عن صاحبه  يستغنى كلّ 
 
 المبتدأ والخبر/3
 علة رفعهما  -

أنَّ المبتدأ مرفوع يرى  همبعضبتدأ والخبر كثيرا  ،فن في رافع المالنحويو  اختلف
أو أنَّه مرتفع بالخبر ،أّما الخبر فقد يكون  دون عوامل لفظية ،من  : أي ، باالبتداء
 األخفش في ضوء تفسيره لقوله تعالى : بّينو  .أو هما معا   رافعه أو االبتداءالمبتدأ 

الرفع على االبتداء إذ يقول : "فرفعه على االبتداء وذلك أنَّ  علة أنَّ  (4)﴾اْلَحْمُد لِلَِّ ﴿
اسم ابتدأته لم توقع عليه فعال  من بعده فهو مرفوع وخبره إن كان هو هو فهو  كلّ 

ٌد َرُسوُل ّللاَِّ ﴿ نحو قوله تعالى : أيضا  مرفوع ، فإّنما  وما أشبه ذلك ... ،(5)﴾ُمَحمَّ

                                                 

 .55وأسرار العربية :،  1/115ُينظر األصول في النحو:( (1

 .1/33الكتاب :( (2

 .4/55: المقتضب( (3

 .2الفاتحة :( (4

 .21الفتح:( (5
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 بعضهم "        داء هو الذي رفع الخبر في قول واالبت،رفَع المبتدأ ابتداؤك إياه 

(1). 
أنَّ المبتدأ ُرفع باالبتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ ؛ألنَّه بمنزلة سيبويه يرى  نجدو 

"فأمَّا الذي  والخبر بعامل ،إذ يقول : عامل ، من غيرالمبتدأ مرفوع  المبتدأ ،أي :
وذلك  ما ارتفع هو باالبتداء ،به ك فإنَّ المبني عليه يرتفع بنى عليه شيء هو ،

وارتفع  ُذكر لُيبنى عليه المنطلق ، ارتفع عبد هللا ألنَّه منطلق ،عبد هللا  قولك :
 .(2) ألنَّ المبني على المبتدأ بمنزلته " المنطلق ،

باالبتداء اعتمدها معظم البصريين ومنهم  ا  وعلة سيبويه في كون المبتدأ مرفوع
 .(3) االخفش

أنَّ رأوا  إذع بالمبتدأ خالفها بعضهم رفع الخبر القائمة على أنَّه يرتفلكن علته في 
دون من أنَّه أقيس هذا الرأي  ووصف األخفش ، (4)الخبر كالمبتدأ ُيرفع باالبتداء

( تنصب االسم وترفع الخبرأنَّه "كما كان يعلة ذلك هو ، لآلخر  نفيه فكذلك  ت )إنَّ
وكلٌّ حسٌن  ، ه (ل بعضهم :) َرفَع المبتدأ خبرَ وقا االبتداء االسم والخبر ، َرَفعَ 

 .(5) واألول أقيس"
 .(5) وبما أنَّ االبتداء عامل ضعيف ال يرفع شيئين فقد بطل ما ذهبوا إليه

                                                 

 .1/1: معاني القرآن( (1

 .1/121الكتاب :( (2

 .55وأسرار العربية : ،44 : 1مسألة ُينظر:اإلنصاف،( (3

شرح التصريح  ، 1/51واألصول في النحو :،  1/1معاني القرآن لألخفش : ُينظر:( (4
:1/115. 

 .1/1معاني القرآن :( (5

 .1/115شرح التصريح : :ُينظر( (5
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( 1)أي: إنَّهما ترافعا أنَّ المبتدأ ارتفع بالخبر والخبر ارتفع بالمبتدأ ،ويرى الكوفيون   

"فلم يجدوا ُبدا  من أْن يرفعوا هذا  : إذ يقول وهذا ما نصَّ عليه الفراء في معانيه
 يقصد جملة )هذا األسد(. ، (2) )باألسد( "

أنَّ ويرى ابن عقيل  ،(3)والسبب في كونهما يترافعان هو افتقار أحدهما لآلخر 
:"وأعدل هذه المذاهب  إذ يقول علة سيبويه في رفع المبتدأ والخبر هي أعدل العلل ،

 .(4) الف مما ال طائل  فيه"مذهب سيبويه وهذا الخ
 

 :بالفاء إذا كان السم )الذي(وصلته فعل علة جعل الخبر موصولا -
الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِباللَّْيِل ﴿:آلية الكريمة اعلل االخفش هذا في ضوء تفسيره 

ُنونَ َوالنََّهاِر ِسرًّا َوَعََلِنَيةا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِ ِهْم َوَل  ٌٌ َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحََ ْو ََ  ﴾(5) ، 
( في المجازاة ؛ألنَّ )الفاءـيكون جواُبها ب ْن( و)َمْن(إذ يقول :"ألّنه في معنى )مَ 

 بين االسم الموصول واسم ا  فهو يرى شبه ، (5) كذا" معناها :َمْن ُينِفق ماله فله
يقول:"وإْن  على هذا ، مثاال   )َمْن(.وذكر سيبويهمثل أنَّ )الذي (الشرط حين ذكر 

أال ترى أنَّك  من غير األفعال بالفاء ، دأ ؛ألنَّه يستقيم أْن تجعل خبرهشئَت كان مبت
 .(1) والذي يأتيني فُمْكَرٌم محموٌد " الذي يأتيني فله درهٌم ، : لو قلت

                                                 

 .1/115وشرح التصريح :،  55أسرار العربية  :و ،  45: 1مسألة  اإلنصاف ، ُينظر:( (1

 .1/13 : معاني القرآن( (2

 .1/115و شرح التصريح : 55أسرار العربية :و ،  1/14فّصل:شرح الم ُينظر:( (3

 .124:العلل النحوية في كتاب سيبويه  : وُينظر،  1/251شرح ابن عقيل :( (4

 .214: البقرة( (5

 .1/253: معاني القرآن( (5

 .1/131الكتاب :( (1
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 .(1) :"ألنَّها تأتي في معنى الشرط والجزاء"وقد وافقه الزجاج على هذا بقوله
 
 النواسخ  انياً:ث

 المشبهات بـ )ليس(:/1
أنَّ الت (،ويرى االخفش  ، ال إْن ، ، )ما الحجازية يإنَّ المشبهات بـ)ليس( ه

 فترفع األول وتنصب اآلخر  تعمل عمل )ليس( بدخولها على المبتدأ والخبر ، )ما(
 .(2)إذا اتصل خبرها بالباء لدى الحجازيين ،وغير عاملة لدى التميميين 

 (عدم اعمال )ما( الحجازية عند انتقاض نفيها ب)إل  علة 
َفَما َجََاُء َمْن َيْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإلَّ  ﴿:آليات القرآنية الكريمة افي ضوء تفسيره 

ْنَيا ٌَْي ِفي اْلَحَياِة الدُّ َوَما َأْمُرَنا ِإلَّ َواِحَدٌة ﴿و ،(4)﴾َما َهَذا ِإلَّ َبَشٌر ِمْثُلُكمْ ﴿و (3)﴾َِ
َح علة الرفع إذ يقول(5)﴾َلْمٍح ِباْلَبَصرِ كَ  "رفٌع ؛ألنَّ كلَّ ما ال َتحسُن فيه الباء  : وضَّ

وإنَّما ُيشبَّه  في خبر )ما( فهو رفٌع ؛ألنَّ )ما( ال ُيشبَّه في ذلك الموضع بالفعل ،
بالفعل في الموضع الذي تحسُن فيه الباء ؛ألنَّها حينئذ تكون في معنى )ليس( ال 

 وتميم ترفعه ؛ ،(5)﴾َما َهَذا َبَشراا﴿:وذلك قول هللا عز وجل  ، معه شيءيشركها 
ألنَّ  وتعمل )ما( عمل )ليس( ؛ ،(1) ألنَّه ليس من لغتهم أْن يشبهوا )ما( بالفعل "

                                                 

ع ألحكام الجامو  ،113وُينظر:إعراب النحاس : ،1/351معاني القرآن وإعرابه للزجاج :( (1
 .3/321 : القرآن

 .1/135معاني القرآن: ُينظر:( (2

 . 15البقرة: ( (3

 .33،24المؤمنون :( (4

 .55القمر:( (5

 .31يوسف:( (5

 .1/135معاني القرآن:( (1
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ويقوى هذا الشبه بدخول  فيد نفي الحال ويدخالن على المبتدأ والخبر ،تهما تيكل
 . (1)بر )ليس(الباء على خبر )ما( كما تدخل على خ

 
 إنَّ وأخواتها  /2

 علة فتح همزة )ان(:-
َأَفََل َيْعَلُم ِإَذا ُبْعِثَر ﴿:آلية الكريمة افي ضوء تفسيره  فتح همزة )ان( علل االخفش

ُدوِر * ِإنَّ َربَُّهْم ِبِهْم َيْوَمِئٍذ َلَخِبيرٌ  َل َما ِفي الصُّ  إذ يقول،(2) ﴾َما ِفي اْلُقُبوِر * َوُحصِ 
( الثقيلة إذا كانْت هي وما  أنَّ َربَّهم ؛ألنَّ  لو لم يكن فيه )الاّلم (كان : "وهذا : )أنَّ

( مفتوحة ،وإْن لم أمنزلة )ذاك( أو بمنزلة اسم فهي )عملت فيه ب ُيحسْن مكانها نَّ
( على االبتداء . وما عملت فيه اسم اْذُكُروا ِنْعَمِتَي   إلى قوله :" أال ترى  فهي )إنَّ

ْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمينَ  وقال  ، هذا( يقول )اذكروا ،(3) " الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأنِّي َفضَّ
ألنَّه ال ؛(4) ﴾َلَلِبَث ِفي َبْطِنِه ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثونَ  *َفَلْواَل َأنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحيَن  ﴿:

مكان)أّن( وما  ما َحُسَن فيه )ذاك( أن تجعله وكلّ   ذاك( ،يحسن في مكانه )لوال
( عملت فيه ، يعلم  لم يحسن أن تقول : (إذا قلت: ) َيعلُم أنَّك لرسوُلهو  ، فهو )أنَّ

فالالُم ليسْت مما َعِملْت فيه  ، وقل يعلم ذاكاطرح الالم أيضا   : فإن قلتَ  ، لذاك
  (5) " إنَّ 

                                                 

اللباب في علل البناء واإلعراب و  ،15و أسرار العربية : ،1/151الخصائص: ُينظر:( (1
ل: ،1/115:  .1/151و شرح المفصَّ

 .11-1العاديات: ((2
 .122،41البقرة :( (3

 .144-143الصافات :( (4

 .1/115معاني القرآن:( (5
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إذ يقول :"ُكسرت )إن( لدخول الالم وانقطع الكالم وهذا ماذكره النحاس أيضا  ،
( مبتدأة فُكسرت"  .(1) فصارْت)إنَّ

(  (2)﴾ِإلَّ ِإنَُّهْم َلَيْأُكُلوَن الطََّعامَ  ﴿:وُيكمل االخفش ويرى أنَّه في قوله تعالى    )إنَّ
لو لم ُتوجد فيها الالم  هنا مكسورة ليس لوجود الالم فيها فإنَّها تكون مكسورة حتى

"ألنَّه ال يحُسن أْن تقول :ما أرسلنا قبلك إاّل ذاك  : في موضع ابتداء ،يقول ألنَّها
ُة " و)ذاك(  .(3) هو الِقصَّ

يقول:"ولو لم تكن الالم جوابا  ألنَّ كانْت إنَّ مكسورة أيضا   وهذا ما ذكره الفراء ،
 .(4) "إذ كانت صلة؛ألنَّها مبتدأة 

 ما بعد . في (5) وهذا ماسار عليه النحويون 
 

َة:-  علة لَوم الَلم لـ )إْن( المخففة المكسورة الهم
معنى الثقيلة وذكر بالخفيفة التي هي الهمزة تحدث االخفش عن )إْن( المكسورة   

 ا( النافية إذ يقول:"وتكون خفيفةمن لزوم الالم في خبرها لئال تلتبس بـ )م أنَّه البد
 رها )الالم (، يقولون:) إْن زيدٌ وفي خب ثقيلة وهي مكسورة وال تكون إالّ في معنى ال

 .(5) وال يقولونه بغير )الم( مخافة أْن تلتبس  بالتي معناها )ما(" لُمنطلٌق(

                                                 

 .1355،وينظر:1153إعراب القرآن :( (1

 .25الفرقان :( (2

 .1/115معاني القرآن:( (3

 .2/254 : معاني القرآن للفّراء( (4

 .253-1/252 : واألصول في النحو،  344-2/343 : ُينظر:المقتضب( (5

 1/125 : معاني القرآن( (5
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 .(1)تها تبطل عن العمل فـ )ان( إذا خففت وُكسرت همز 
التي بمنزلة )ما( التي  بإنْ  :"لئال تلتبس هقولبوهذه العلة قررها سيبويه من قبل 

"تكون )إْن( المكسورة المبرد الذي يقول :ك(3) تابعه فيها النحويون ،و (2) تنفي بها"
الثقيلة فإذا رفعَت ما بعدها لزمك أْن ُتدخل الالم على الخبر ،ولم يجز  المخففة من

 .(4)لفظها كلفظ التي في معنى )ما(..."  غير ذلك ؛ألنَّ 
 
 ال النافية للجنس /3

 علة حذٌ التنوين من اسمها المفرد:-
َل َرْيَب ِفيِه  ﴿:بغير تنوين في قوله تعالى ثم(إو) خفش نصب )ريب(علل األ

ى..  .(5)﴾ُهدا
:"وذلك أنَّ كل اسم منكور نفيَتُه بـ )ال( هقولب ،(6)﴾ َفََل ِإْثَم َعَلْيهِ  ﴿:وقوله تعالى

مشبهة بالفعل كما  ألنَّ )ال( إلى جنب االسم فهو مفتوح بغير تنوين ؛ وجعلَت )ال(
اسما   ألنَّك جعلته و)ال( وإنَّما حذفَت التنوين منه ؛ ( و)ما( بالفعل ...ُشبهْت )إنَّ 

                                                 

ل: ، 1/214األصول في النحو: ُينظر:( (1 ،وشرح ابن عقيل 12-1/11وشرح المفصَّ
:1/311. 

 . 2/131الكتاب :( (2

وشرح الكافية ،  1/431وشرح الجمل البن عصفور: ، 12-1/11 : شرح المفصل ُينظر:( (3
 .1/311وشرح ابن عقيل: ، 4/14: للرضي

 .2/355 : المقتضب( (4

 2البقرة :( (5

 .113البقرة:( (5
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، والفتحة التي فيه لجميع االسم  لم ُيصَرفاشيئين ُجِعال اسما  واحدا   وكلّ  واحدا  ،
 .(1)وُجِعَل غير متمكن " ُبني عليها

 يكون االسم ةالنكر  ِعلت الى جانب االسمأنَّ )ال( إذا جُ  قد بّين نالحظ أنَّ االخفش
( و)ما( ؛وهي عاملة كـ (وُتسمى بـ)ال النافية للجنس بعدها منصوبا  ، ألنَّها  )إنَّ
لذلك ُحذف  بت مع اسمها ليكونا كاالسم الواحد ؛وكذلك هي ُركِ  شابهت الفعل ،

 هناسيبويه الذي علل حذف التنوين في ذلك تابعوا  (2)الخفش وغيرهاو ،منها التنوين 
ك وذل ، خمسَة عشرَ  : نحو عملت فيه بمنزلة اسم واحد ، ا ُجِعلْت وما"ألنَّه : هقولب

جري مجراه ؛ألنَّها أُ وهو الفعل وما  مما ليس باسم ، ألنَّها ال تشبه سائر ما ُينصب
عملت فيه في موضع ابتداء ،فلما ُخولف بها عن  ال وماو  اّل في نكرة ،إال تعمل 

 .(3) سة عشَر"حال أخواتها ُخولف بلفظها كما خولف بخم
 فعند مبني لتضمنه معنى حرف الجر ، )ال( وذهب أكثر النحويين إلى أنَّ اسم

ل من رجٍل في الدار ؟( ولم فإنَّ هذا جواب لسؤال هو )ه القول :الرجَل في الدار ،
 .(4)فُبني لذلك  فتضمنه الجواب ، ألنَّه ُذِكر في السؤال ، )من( في الجواب ؛ُيذكر

 :يقول،رأي على رأي سيبويه وَمْن تابعههذا ال رعصفو  ورجَّح ابن
لتركيبه  لتضمنه معنى الحرف أكثرمما ُبني "وهوالصحيح...ألنَّ ماُبني من األسماء

 .(5) مع الحرف "

                                                 

 .25-1/24معاني القرآن:( (1

 . 1/315وشرح ابن عقيل : ،4/351: ُينظر:المقتضب( (2

 .2/214الكتاب :( (3

و  ،155-1/155و شرح المفّصل: ،135أسرار العربية :و  ،254العلل في النحو: ُينظر:( (4
 155ويه:،والعلل النحوية في كتاب سيب 2/211شرح الجمل البن عصفور:

 .155،وينظر: العلل النحوية في كتاب سيبويه: 2/211شرح الجمل البن عصفور:( (5
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 املبحث الثالث :العلة يف املنصوبات وموضوعات ُأخر
 أواًل: المنصوبات 

 /المفعول به 1
 .(1) هو" كل اسم تعدى إليه فعل "

 علة حذف عامله وجوبًا:-
َفَآِمُنوا  ﴿قوله تعالى : عامل المفعول به في ضوء تفسيره  علل االخفش حذف

أمرهم بما  ه حين قال لهم : )آمنوا( :ألن   "فنصب )خيراا( ؛ : ، قائلا (2)﴾ َخْيًرا َلُكمْ 
 .(3) هو خير لهم فكأنه قال : )اعملوا خيراا لكم( "

يقول :" فهذا إن ما يكون في  (4)﴾ اْنَتُهوا َخْيًرا َلُكمْ  :﴿وكذلك ذكر قوله تعالى 
ُيضمر فيهما  ألن  األمر والنهي ال وال يكون في الخبر ؛ خاصةا ، األمر والنهي 

 .(5) شيء إلى شيء" ته منوكأن ك أخرج
يهم في باب ما ينتصب على إضمار دوهذا األمر علله سيبويه بكثرة االستعمال ل

ألن ك حين  "وإن ما نصبَت )خيراا لك( و)أوسع لك( ؛ : قال الفعل المتروك إظهاره ،
 كأن ك قلت : )انتِه( فأنَت تريد أْن تخرجه من أمر وتدخله في آخر ،وقال الخليل :

 فنصبته انتِه وادخل فيما هو خيٌر لك ، كأن ك قلت :  ه على ذلك المعنى ،تحمل

                                                 

 .46( أسرار العربية :(1

 .171( النساء (2

 .1/242( معاني القرآن: (3

 .171 : ( النساء(6

 .1/271 : ( معاني القرآن(5
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 ،فلذلك انتصب أن ك تحمله على أمر آخر ، ألن ك قد عرفت أن ك إذا قلت له : انتِه ،
ولعلم المخاطب أن ه محمول على  وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلم ،

وادخل فيما هو خيٌر  خيراا لك ، هائت بدالا من قوله :فصار  أمر حين قال له :انتِه ،
 .(1) لك "

" وقد سمعُت نصَب هذا  : قال ،ألن ه خبر أن  هناك من ينصبه ؛وذكر االخفش 
 .(2) تقول العرب : )آتي البيت خيراا لي ،و أْترُكُه خيراا لي (" ،الخبر في

فة ، على تقدير : ألن ه خبر كان محذو  هو نصبهن  مذهب الكسائي بإوقيل 
 .(3) ()انتهوا يكن االنتهاء خيراا لكم

والفراء ذهب إلى أن  )خيراا ( منصوب باتصاله  باألمر ومن جملته ويكون صفة 
 . (6)لمصدر محذوف كأن ه قال : )انتهوا انتهاء خيراا لكم (

 /التمييز :)علة نصبه (2
التمييز  أن   (5)﴾ ْرِض َذَهًباِمْلُء اْلَ  :﴿قوله تعالى بين االخفش في ضوء تفسيره 

 ،يقولاستغنى الفعل بفاعله بعد أن ، كالمفعول به بعد الفاعلُنصب ؛الن ه  )ذهباا( 
ثم جاء  األرض ، )الذهب( وهو فة باالسم الذي دون :" وذاك ألن ك شغلت اإلضا

 .(4) الفاعل " ما ينتصب المفعول إذا جاء من بعد)الذهب( وهو غيرها فانتصب ك
                                                 

 .2/27 : شرح المفصل ر:وُينظ ، 286-1/283 ( الكتاب :(1

 .1/271 : ( معاني القرآن(2

 .28-2/27شرح المفصل : ( ُينظر:(3

 . 2/27شرح المفصل :و  ، 224-1/225 : معاني القرآن ( ُينظر:(6

 .21( آل عمران :(5

 .1/224 : ( معاني القرآن(4
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 ،وابن الوراق كذلك (1)ابعه المبرد الذي رأى أن ه ُنصب لتشبهه بالمفعولوت
،يقول:"اعلم أن  التمييز إن ما وجب أن ُينصب على التشبيه بالمفعول ؛ألن  ماقبله 

 .( 2) تقدير الفاعل على طريق التشبيه"
م : داري إذ يقول :" وأم ا قوله ،أن  العلة في نصبه هي تمام الكلم سيبويه ورآى 

ألن  خلف خبر للدار ،وهو كلم قد عمل بعضه  خلف دارك فرسخاا ، فانتصب ؛
داري خلف دارك أبهم فلم يدِر ما قدر ذلك ، فقال  في بعض واستغنى ، فلم ا قال :

 الكلم في هذه الغايات بالنصب " أراد أن يبين فيعمل هذا فرسخاا و ذراعاا وميلا ، :

 .(6) اري وابن يعيش وابن عصفور،وتابعه ابن االنب (3)
إن ما  : "قالصدق على علة نصب المستثنى ، وعلل الفراء نصب التمييز بعلة ت 

 .(5) ُينصب على خروجه من المقدار الذي تراه قد ُذكر قبله "
 /المستثنى 3
 علة نصبه بعد الكالم الموجب :-أ

َسَجُدوا ِإالا فَ  ﴿:علل االخفش نصب) إبليس ( في ضوء تفسيره لقوله تعالى 
فأخرجته من الفعل  قائلا :" فانتصب ؛ألن ك شغلَت الفعل بهم عنه ،،(4) ﴾ ِإْبِليَس 

                                                 

 .3/33ُينظر: المقتضب:( (1

 .263( ينظر: العلل في النحو:2)

 .1/617 ( الكتاب :(3

 .2/282،وشرح الجمل البن عصفور: 2/72،و شرح المفّصل:115ينظر:اسرار العربية :( (6

 .185، وينظر: العلل النحوية في كتاب سيبويه:1/224 : ( معاني القرآن للفراء(5

 .36 ( البقرة :(4
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وشغلته بهم  من بينهم كما تقول : )جاء القوم إاّل زيداا( ألن ك لّما جعلَت لهم الفعل ،
 .(1)"وقد شغلت به الفعل  وجاء بعدهم غيرهم شب هته بالمفعول به بعد الفاعل ،

هذا ما علل به الخليل ، قال :" والنصب باالستثناء قولهم :خرج القوم إاّل زيداا و 
وقام الناس إاّل محمداا ،نصب زيداا ومحمداا ؛ألن هما لم يشاركا الناس والقوم في 

 .(2) "فاخرجا من عددهم فعلهم ،
ه ألن   :" هذا باب ال يكون المستثنى فيه إاّل نصباا ؛ ونقل عنه سيبويه قائلا 

،وهذا ماذكرناه قبل قليل في (3) مخرج مما أدخلت فيه غيره ،فعمل فيه ما قبله ..."
 علة نصب التمييز .

 .(6)أَن )إاّل ( هي الناصبة بدالا من أستثني أو أعني وهناك من يرى   
 (5)ال يعمل إذا كان مختصاا باسم واحد إاّل جراا " حرف"وهذا المذهب خطأ ألن  ال

؛ ألن ه إذا باطل )قام القوم غير زيد( :غير( تنصب على االستثناء نحووقولهم بأن  )
رنا )أستثني غير زيد ( فسد المعنى وليس قبل )غير( حرف تقيمه مقام الناصب  قد 

والمجرورات  والمعاني ال تعمل إاّل في الظروفلمعاني الحروف ، وألن  فيه إعماالا 
 .(4)واألحوال 

                                                 

 .1/46 : ( معاني القرآن(1

 .2/74شرح المفصل : وُينظر: ، 67( الجمل في النحو للخليل :(2

 .331/ 2الكتاب :( (3

وشرح  ،225: 34اإلنصاف ،مسألة و  ،114أسرار العربية :و  ، 6/321 : ( ُينظر:المقتضب(6
 .2/252 : وشرح الجمل البن عصفور،  2/74المفصل:

 .2/252 : ( شرح الجمل البن عصفور(5

 .253-2/252 : وشرح الجمل البن عصفور ، 2/74شرح المفصل : ( ُينظر:(4
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وانتصب )غير( وما في  ب بالفعل بواسطة ) إاّل ( ،"وهناك من يرى بأن ه منصو 
 .(1) وهو مذهب أبي سعيد وابن الباذش" معناه بالفعل من غير واسطة ،

نحو  ألن ه قد ُتنصب هذه األسماء وإْن لم يتقدمها فعل أيضاا؛خطأ "وهذا المذهب 
 .(2) القوُم أخوتك إاّل زيداا" : قولك

قام القوم إاّل أن   ألن  تأويله : الفته األول ؛وذهب الكسائي إلى أن ه منصوب لمخ
ه الفراء ؛ زيداا لم يقمْ  ،  ألن ه لو كان الخلف ُيوجب النصب ألوجبه في قولك : ورد 

 .(3)مخالف لما قبلها (ال)قام زيد ال عمرو ؛ ألن  ما بعد 
( المؤكدة و)ال( العاطفة فصومذهب الفراء هو أن  )إالّ  ارت ( ُركبت مع )إن 

( والعطف ن النصب باإليجاب باعتبارها عملولذلك صار ل كالكلمة الواحدة ، )إن 
فنرفع  ما أتاني إاّل زيد ، ألننا نقول : في النفي باعتبار )ال( وهذا القول ضعيف ،

لم يجز فيه النصب فُيبطل تأثير الحرفين و  زيداا و ليس قبله مرفوع ُيعطف عليه ،
 .(6)معاا 

وهو الصحيح  فيه األخفش ،مذهب الخليل وسيبويه الذي تابعهما فلم يبَق إاّل 
 .(5) عنه ابن عصفور :"وهو الصحيح وهو في ذلك بمنزلة التمييز" الذي قال

                                                 

 .2/253ن عصفور:( شرح الجمل الب(1

 . ( نفسه(2

،والعلل النحوية في  2/253 : ،وشرح الجمل البن عصفور2/77 ( ُينظر:شرح المفصل :(3
 .187كتاب سيبويه: 

،والعلل 256-2/253 : وشرح الجمل البن عصفور ، 77-74/ 2( ُينظر:شرح المفصل :(6
 .187النحوية في كتاب سيبويه :

 .2/256 : ( شرح الجمل البن عصفور(5
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 علة نصب المستثنى المنقطع :-ب
ما في القوم  : نحو ، إذا كان المستثنى منقطعاا )من غير النوع المذكور قبله(

على كل حال وهو مذهب أهل  النصب األول : ففيه مذهبان ، أحد إاّل دابة ،
 .(1)النصب على اإلتباع وهو مذهب بني تميم  والثاني : الحجاز

( في قوله تعالىوعلل األخفش  يُّوَن اَل َيْعَلُموَن  ﴿:نصب )أماني  َوِمْنُهْم ُأمِ 
(  ،(2) ﴾ اْلِكَتاَب ِإالا َأَماِنيا  ن أول الكلم س م"ألن ه مستثنى لي : هقولبنصب )أماني 

( لكن أماني   إن ما يريد:) ،معنى )لكن( خارجاا من أول الكلمفي وهذا الذي يجيء 
لنبين خروجه من األول أال ترى أن ك إذا  ؛ وإن ما فسرناه بـ)لكن( ،ولكنهم يتمنون 

 .(3) ذكرت )لكن( وجدت الكلم منقطعاا من أوله "
على التبعية على مذهب  ة( منصوباحتمال أْن تكون )أماني  ولم يذكر األخفش 

أن  أهل الحجاز ينصبون علته هذه تابع سيبويه الذي يرى  وفي بني تميم ،
المستثنى ألن هم "كرهوا أْن يبدلوا اآلخر من األول فيصير كأن ه من نوعه ُمحمل 

 .(6) وعمل فيه ما قبله " على معنى لكن ،
من المستثنى منه  وال يدخل  ضاا وهم حملوه على )لكن( ؛ألن  المستثنى ليس بع

ابن يعيش :" ولذلك قدرها سيبويه ب)لكن( وذلك  قاللذلك ال يجوز إبداله منه ، فيه

                                                 

 2/81و شرح المفّصل : ، 221/ 1واألصول في النحو : ، 6/612المقتضب: ( ُينظر:(1
 .188،والعلل النحوية في كتاب سيبويه:

 .78( البقرة:(2

 .123-1/122( معاني القرآن :(3

 .612/ 6المقتضب : وُينظر: ، 2/312( الكتاب :(6
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من قبل أن  لكن  ال يكون ما بعدها إاّل مخالفاا لما قبلها كما أن  )إاّل( في االستثناء 
 .(1) خلف )إاّل( "كذلك إاّل أن  )لكن( ال يشترط أن يكون ما بعدها بعضاا لما قبلها ب

 /االشتغال 4
 .(2) وهو"ما يكون فيه الفعل مبنياا على االسم "

 مشتغٌل عنه بضميره أو متعلقه لو أو شبهه ، "كل اسم بعده فعل ، وهو أيضاا 
 .(3)"سلط عليه هو أو مناسبة لنصبه ،نحو :زيداا ضربته ،و زيداا مررت به 

 علة نصب االسم المشغول عنه :-
لنصب على إضمار فعل سم المشغول عنه الرفع على االبتداء ،أو ايجوز في اال

َوُكلا ﴿)كل( في قوله تعالى  ه األخفش  متابعاا لسيبويه ،في نصبوهذا ما علل
ألن  ما ؛"فنصب : )كل( وقد شغل الفعل ب )الهاء( ،(6) ﴾ َشْيٍء َأْحَصْيَناُه ِكَتاًبا

 .(5) فيه فعلا مضمراا "وأعمل  قبله قد عمل فيه الفعل فأجراه عليه ،
كأن ك  :" وإن ما نصبه على إضمار فعل هذا يفسره ،هذا نظير قول سيبويه و 
هذا الفعل هنا للستغناء إاّل أن هم ال ُيظهرون  زيداا ضربته ، ضربت قلت:

 . (4)"بتفسيره
 أن  المشغول عنه منصوب بالفعل الواقع الف الكوفيون البصريين فهم يرون وخ

                                                 

 .2/81 : ( شرح المفصل(1

 .1/81 : ( الكتاب(2

 .518/ 1ية للرضي :( شرح الكاف(3

 .22( النبأ: (6

 . 2/546 : ( معاني القرآن(5

 .2/31و ُينظر:شرح المفصل : ، 81 /1( الكتاب :(4
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فينبغي أن يكون منصوباا  وذلك ألن  الُمكنى هو األول في المعنى ، ضمير ،على ال
 .(1) به كما قالوا : )أكرمت أباك زيداا(

"وهذا فاسد وذلك ألن  انتصاب زيٍد في قولهم : )أكرمت أباك زيداا ( على البدل 
إذ ال يجوز أن يكون البدل إاّل الا ألن ه تأخر عن المبدل منه ،وجاز أن يكون بد

 .(2) وأم ا ههنا فقد تقدم ) زيد ( على الهاء " على المبدل منه متأخراا 
ابن يعيش رداا على الكوفيين :" وهو قول فاسد ألن  ما ذكروه وإن كان من  قالو 

وكما تجب مراعاة المعنى كذلك  جهة المعنى صحيحاا فإن ه فاسد من جهة اللفظ ،
ة اللفظ وذلك أن  الظاهر والمضمر ههنا غيران من جهة اللفظ وهذه تلزم مراعا

وفي اللفظ قد استوفى مفعوله بتعديه إلى ضميره واشتغاله به فلم  صناعة لفظية ،
والذي يدل أن ه منتصب بفعل مضمر غير هذا الظاهر  يجز أن يتعدى إلى آخر ،

لم يكن َثم فعل مضمر يعمـل أن ك قد تقول : )زيداا مررت به ( فنصب زيداا ،و لو 
  .(3) فيه النصب لما جاز نصبه بهذا الفعل ألن  مررت ال يتعدى إاّل بحرف جر "

ريين بنصب المشغول عنه بفعل ووصف الدكتور مهدي المخزومي رأي البص
ألن ه مفسر بالفعل الظاهر بأن ه متهافت وأي د رأي الكوفيين وال يجوز إظهاره  مقدر

ه لم يطرأ على االسم جديد إاّل المشغول عنه بالفعل المذكور ؛ألن   بأن يكون نصب
 .(6)وته بشيء من االهتمام انتهى به إلى التقدم ظح

                                                 

 . 31-2/31و شرح المفصل : ، 77: 12اإلنصاف مسألة  ُينظر:( (1

 .78-77: 12اإلنصاف ، مسألة ( (2

 .31-2/31شرح المفصل:( (3

 .172: ( ُينظر: في النحو العربي نقد وتوجيه(6
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فع للمشغول عنه نحو :محمد أن  معنى الر ويرى الدكتور فاضل السامرائي 
يعني جعله متحدثاا عنه ، والنصب محمداا أكرمته يكون الحديث عن المتكلم  أكرمته

لذلك فإن  الجملة تتمزق وتنحل إذا كان البد لكل منصوب من  ، (1) عن محمدال 
 .(2)يمكن االكتفاء بكونه اسماا مشغوالا عنه منصوباا  ناصب ،

والنتيجة هي "أن  المشغول عنه على صورة المبتدأ من حيث إرادة الحديث عنه 
تقدم كالمبتدأ الذي البد في الجملة المتأخرة عنه من ضمير يربطها باالسم الم لذا

البد له من رابط يربط جملة الخبر به ليصح الحديث عنه ولكن الفرق بينهما أن  
الحديث في االبتداء يدور أساساا على المبتدأ بخلف االشتغال الذي يدور فيه 

ه وأمر دونه وهو المنصوب الحديث على شيئين أمر أساسي وهو المسند إلي
  . (3)"المتقدم

 عات أخر ثانياً:موضو
 :علة فتح ياء المتكلم المضاف إليها /أ   

َفَمْن َتِبَع ُهَداَي َفََل َخْوٌف  ﴿:ياء )هداي( في قوله تعالى  فتحعلل األخفش 
حال ألن  الحرف  "انفتحت هذه )الياء( على كلّ  قائلا : ﴾ َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنونَ 

( فلّما احتجت إلى حركة الياء األلف التي في )هدى وهي الذي قبلها ساكن ،
 .(5)وضرب لذلك الكثير من األمثلة ،(6) حركتها بالفتحة ألن ها ال تتحرك إاّل بالفتح "

                                                 

 .132-2/131( ُينظر: معاني النحو :(1

 .2/127( ُينظر:معاني النحو:(2

 .2/132( معاني النحو :(3

 .1/74( معاني القرآن :(6

 .1/74( ُينظر: معاني القرآن :5)
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 ونها في ياء المتكلم ويفتحون ياءوُعرف عن هذيل أن هم يقلبون األلف ياء ويدغم
)  كقول الشاعر : ،(1) المتكلم فيقولون:)َعَصى 

موا ،ولكل جنٍب مصرُع ؟ا لِ وأعنقو  َسَبقوا َهَوىا ،  (2) َهواهم             َفُتُخرِ 
 عند إضافته:علة حذف النون من اسم الفاعل -ب

الاِذيَن َيُظنُّوَن َأناُهْم  ﴿:علل األخفش حذف النون من اسم الفاعل في قوله تعالى 
لم يقع الفعل و إذ يقول :" فأضاف قوله )ملقوا ربهم( و  للخفة ، ،(3)﴾ ُمََلُقوْا َربِ ِهمْ 
 بوا أبيك ( ،إذا كان قد ضربوهإذا كان قد وقع الفعل ،تقول : )هم ضار  إن ما ُيضاف

رب ، أو لم يضربوا ،قلت : )هم ضاربوَن أخاك ( إاّل أن  و  إذا كانوا في حال الض 
 .(6) العرب قد تستثقل )النون( فتحذفها في معنى إثباتها "

واعلم ب الخفة وللستثقال ، قائلا: " لها بطلسيبويه الذي علوهو بذلك قد تابع 
 رّ وينج ئاا ن والنون ،وال يغير من المعنى شيأن  العرب يستخفون  فيحذفون التنوي

المفعول لكف التنوين من االسم ،فصار عمله فيه الجر و دخل في االسم معاقباا 
يس مثله في للتنوين ، فجرى مجرى غلم عبد هللا في اللفظ ؛ألن ه اسم وإن كان ل

 .(5) المعنى والعمل "
 
 

                                                 

 . 3/21شرح ابن عقيل : ( ُينظر:(1

 . 2( ديوان الهذليين :(2

 .64( البقرة :(3

 .1/82( معاني القرآن :(6

 .144-1/145: ( الكتاب(5
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  التقاء الساكنينعلة  /2
ُ اَل ِإَلَه ِإالا ُهوَ  *الم ﴿:علل األخفش فتح الميم في قوله تعالى   ،(1) ﴾... َّللاا

فإْن قيل : )فهل َحر كَت  ، ٌف ساكٌن فلم يكن من حركتها ُبد  قائلا :"ألن ها َلقيها حر 
فيها ؛ إن ما أرادوا الحركة ، فإذا حركوها بأي حركة كانت  بالجّر ؟( فإن  هذا ال يلزم

 .(2) فقد وصلوا إلى الكلم بها و لو كانت ُكِسرت لجاَز ؛وال أعلمها إاّل لغة "
 .(3)وذكر أن  بعضهم فتحها إذا لقيها ساكن ليفصلوا بينها وبين غيرها 

 ( فأّما )الم" : ويقول،(6)أن ها ُفتحت اللتقاء الساكنينوهذا مذهب سيبويه الذي يرى 
  .(5)ألن هم لم يجعلوه في ألف الوصل بمنزلة غيره ..." ؛فل ُيكسر

وُنقل عن الكسائي أن ه قال : "حروف التهجي إذا لقيتها ألف الوصل فحذفت 
 .(4) ألف الوصل حركتها بحركة األلف فقلَت :ألم هللُا و الم  اذكروا و الم اقتربت "

 :" وذكر أبو قالالميم بالخطأ ، ذهب األخفش بجواز كسرأّما الزجاج فوصف م
الحسن األخفش أن  الميم لو ُكِسرت اللتقاء الساكنين فقيل )ألم هللا ( لجاَز وهذا 
غلط من أبي الحسن ؛ ألن  قبل الميم ياءا مكسوراا ما قبلها فحقها الفتح اللتقاء 

 .(7) الساكنين وذلك لثقل الكسرة مع الياء "
                                                 

 .2-1( آل عمران :(1

 .121و ُينظر: إعراب القرآن للنحاس : ، 1/22معاني القرآن :( (2

 . 1/22ُينظر: معاني القرأن لألخفش :( (3

 6/153ُينظر:الكتاب :( (6

 .6/156الكتاب :( (5

 .121إعراب القرآن للنحاس :( (4

 .1/273معاني القرآن إعرابه:( (7
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أن ه الميم اللتقاء الساكنين ،و رأى  مذهب البصريين في علة فتح لزجاج[]اوافقو 
 .(1)جائز أن يكون طرحت عليها فتحة الهمزة ؛ألن  نية حروف الهجاء الوقف 

وكسروا الذال  ين،وعلل فتح نون )من( في قولهم : )ِمَن الرجل ( اللتقاء الساكن
وقد اجتمعت كسرتان ،وذلك ألن  )ِمْن( ،(2) ﴾ونَ َوَلْو َتَرى ِإِذ الظ اِلمُ ﴿في قوله تعالى :

 .(3)الفتح ليخف  عليهم  ا عليهااالا في كلمهم من )إْذ( فأدخلو أكثر استعم

                                                 

 .1/273آن إعرابه:معاني القر ُينظر: ( (1

 .23األنعام :( (2

 .23-1/22 : معاني القرآن ( ُينظر:(3
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 اخلامتة

بعد أن أنجزُت هذا البحث بفضل هللا وتوفيقه عمدت إلى بيان أبرز النتائج  
 المستخلصة:

  اشتمل كتاب معاني القرآن لألخفش على أغلب مباحث اللغة العربية
ومستوياتها المعروفة ،وعرض فيه لقضايا لغوية في الصوت والصرف 

قرآنية على أساس والنحو ووقف عندها معلاًل في ضوء تفسيره النصوص ال
لغوي ،وهو في عمله هذا لم يدرس األصوات أو الصرف أو النحو بوصف 
كل ٍّ منها مستوى مستقاًل من مستويات اللغة ،ولم يفصل أو ُيطيل الوقوف 

 معلاًل ،وإن ما تحدث عنها عرضًا إثباتًا منه  لصحة رأيه في التفسير .
   نادرًا ؛ألن التعليل لم يكن لم يعر ف األخفش العلة ولم يصرح بالمصطلح إّل

 غاية النحويين في ذلك الوقت.
  كانت علل األخفش علاًل تعليمية لغوية مباشرة فلم نجد عنده ما شاع مؤخرًا

 .؛ ألنَّ الكتاب هدفه التفسيرمن العلل الثواني أو الثوالث أو علة العلة 
 

 حكامه لم يكن مرددًا آلراء أستاذه سيبويه بال وعي بل كانت له علله وأ
 .أحياناً الخاصة التي خالفه فيها 

  كانت علله على المستوى الصوتي والصرفي والنحوي ،أم ا المستوى الدّللي
فلم يعطه أهمية حيث لم يظهر له اهتمام بالمشترك اللفظي أو ظاهرة 

 الترادف أو النحت أو التركيب .
 

  م ا للدّللة على أصل اشتقاق الكلمة إكانت علل األخفش في تحقيق الهمز
 ومناسبته للمعنى ،أو رجوعًا إلى أصل معجمي أو أصل عربي .

دة ،وأحيانًا إذا كانت مجتمعة مَّا لثقل الهمزة إذا كانت مفر إوالتسهيل كان 
 لكثرة اّلستعمال أو وقوعها متطرفة .أو 
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لبًا للخفة وطوى الصوتي كانت لكثرة اّلستعمال وأغلب علل األخفش في المست
بما يتوافق معه المحدثون الذين أسسوا النظريات مثل نظرية السهولة لتوفير 

 الجهد العضلي للناطق في نطقه ألفاظ لغته.
  لم يعلل األخفش في كثير من المسائل الصرفية كاإلعالل واإلبدال وبعض

ير لصفة المشبهة وغيرها وإنما كثر تعليله في جمع التكسسم الفاعل المشتقات كا
بنوعيه واسم الجمع من الجموع وفي ظاهرة التذكير والتأنيث وبعض المسائل 

 األخر.

  األخفش أحيانًاعلى تحكيم القاعدة الصرفية في ترجيح تعليالته في يعتمد
 المستوى الصرفي .

  كانت اغلب علله في المستوى الصرفي حماًل على المعنى أو للكثرة من ذلك
. 

 كثيرًا في علله النحويه مع أنَّه لم يصرح بإسمه . كان األخفش موافقًا سيبويه 

  كانت علله في المستوى النحوي علة فرق وعلة نظير وعلة مشابهة وعلة
 التباس .

 
 
 

 والحمد هلل رب العالمين 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 
 
 

 

 
 روافد البحث

 
                                             



 
  

 

741 

 روافد البحث 
 

 القرآن الكريم أواًل:
 ثانيًا:المصادر والمراجع:

 رررراش اليررررا    رم األ رررران  لرررر  القرررررا ا  ال رررر ع لإإبرررررام الم رررران   رررر   رررر 
مأأ علد أأرل فأأن إسلاأأسلبنأأإ د يلاأأسلباأأن ب  ل فإ أأن  ل أأيا ل:تأأيف ال إه(905) 

، .طله(،تحق قلباأن ب  لدوأ علدأ ا،  لل ف اأعل ف  إ أة666ش مةل فرمشق ل)ت
ل..ت 

   فحأأأأر،ت ل،تقأأأأري ل فأأأأر ا للشأأأأ   ل:خريجأأأأةل أبنيررررص الصرررررب لرررر    ررررا   رررري  ي
لع.5666، فو  ةل أل فىل،مكا ةل فنهضةل، غر  لض ا

  المأأةل فشأأ مل  إأأرلاأأسلمحإأأرل ف نأأ ل ف: إتحرراب لءررل  ال يررر تقرررا ا  األر  ررص 
ه(ل،تحق أأأأقل: فأأأأر ا للشأأأأ   يلمحإأأأأرلبنأأأأإ د يل،دأأأأ ف ل ف اأأأأعلا أأأأن تل5551)ت

لع.5691-ه5041تل ألزبنيةل فق بنة، فو  ةل أل فىل،مكا ةل ف    
 تحق أقل:باأ ل فلضأيله(655:جاللل فر،سل فس  ط ل)تلاإلتقان ل  عل ش القرآن،

لع.5610 ان ب  ل، فه  ةل فإصنيةل ف  مةلف  ا بل
  فأأر ا للد أأرلالقرررا ا  لرر  األ رر ا  والنحرر  ال ر رر  أبرر  عمرررو برر  ال ررل أثر :

لع.5691-هل5049لكا ةل فخ نج لل  فق بنة فص  للش ب سل فو  ةل أل فىل،م
 ل.ل5661-5051:بان ب  لمصولى، فو  ةل فت ن ةل فق بنةلإ يا  النح ل
 ه(،تحق أقل ألنأا علد أ لن د ل، فو  أةل116 ليل)ت اسل ا  ةل فأر،ن:لأد  الكاتب

 ع.5699-ه5049ف ن ي- أل فىل،  لل ف اعل ف  إ ةلا ن ت

 فأأأر ا للد أأأرل فأأن إسل سأأأسل ف أأأ ل لباأأ لدإأأأن ل فأأر ن ل،تحق ق:اإلدغررراش الك يرررر :
 ع.1441-ه5010، فو  ةل أل فى،د ف ل ف اعل،مكةل فإكنمةل

ل
لل
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  ه(،تحق أأأقل106  أأأ يل ألنرفسأأأ )تل:باأأأ لارتيررراب الءرررر   ررر  ل ررران ال رررر
مكا أأأأةل فخأأأأ نج لل،لمو  أأأأةل فإأأأأرن ل،، فو  أأأأةل أل فأأأأىل .لجأأأأعلدتإأأأأ يلمحإأأأأرل،ل

 .ع5669-5059 فق بنةل
 محإأأرلاأأسلمحإأأرل ف إأأ  يلباأأأ ل:ليرررا القرررآن الكررريمإرشرراد ال قررس ال ررليم إلرر    ا

ل، .ت.ا ن ت- فس   ل  للب   ءل فان ثل ف نب 
 ه(،تحق أقلمحإأرل سأ سل611:د رل فن إسلاأسلمحإأرل ألن أ ليل)تلأ رار ال ر يص

-ه5059ف نأأأأ يلل-  لل ف اأأأأعل ف  إ أأأأةلا أأأأن تل،شأأأأإدل فأأأأر،سل، فو  أأأأةل أل فأأأأى
لع.5661

  ه(،  لل ف اأأأعل655سأأأ  ط ل)تر،سل ف:جأأأاللل فأأألاألشررر اا والنرررراار لررر  النحررر
ل ف  إ ة،ا ن تلف ن يل، .ت.

 ل.ع5661  لل فايف المصنلل،:لد رل فن إسلب، بل، فو  ةل أل فىلأ  ا  اللغص
 باأأأأن ب  لبنأأأأ دل، فو  أأأأةل أل فأأأأىل،مو  أأأأةل  نج أأأأ ل فإصأأأأنيةللاأل رررر ا  اللغ يررررص:

 للع.5661

  للتإأ عل سأ يل،د أ ل: فأر ا) ل نةل  سا إ ف ج ةلف ل ن ف غ يلدنرل ف نب(األ  ل 
 ه، .ط.ل1444ل-5014 ف اع، فق بنةل

  د  لبا ل فإك لعل، فو  ةل أل فى، فق بنةل  للغنيعللأ  ل ال فكير النح ي. :
ل.1446ف و  دةل  فنشن

  ه(،تحق أأقل: .د أأأرل156:باأأأ ل كأأنلاأأأسل فسأأن  ل ف غأأأر  يل)تاأل رر ل لررر  النحررر
 ع.5666-ه5051 فحس سل فلا  ل، فو  ةل فت فتةل،مؤنسةل فنن فةلا ن تل

   لد ئشأأأةلد أأأرل فأأأن إسل)لانأأأ لاإلعجرررام ال يررران   و  رررااس نرررالع بررر  األمر. 
لع.5615مو  عل  لل فإ  ل ل،لمصنلأل فق بنةل،ل فو  ةل فت فتة، فش طئ(ل،ل

 )فأر ا للد أرل فحإ أرلاإلعجام الصرل  ل  القرآن الكريم)درا رص نرريرص تي يقيرص :
 ع.1441-ه5011ا ن تل- ب إرل، نالبنر  يل، فإكا ةل ف صنيةلص ر

ل
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 ه(، دانأأأأأأىل أأأأأأ ل فشأأأأأأ ملخ فأأأأأأرل119ج لأأأأأأنل فنحأأأأأأ  ل)تل:باأأأأأأ لإعرررررررا  القرررررررآن
لع.1449-ه5016،ف ن ي– ف   ، فو  ةل فت ن ةل،  لل فإ نفةلا ن تل

 تحق أأقل فأأر ا لله(،655:لجأأاللل فأأر،سل فسأأ  ط )تق ررراف لرر  أ رر ل النحرر اال
ل.5616محإرل  إرل  ن ، فو  ةل أل فى، فق بنةل

 د أرلللر  الررا را  القرآنيرص واللغ يرص-  القررا ا  واللججرا  ال ر يرصاإل الص ل. :
ل-  فا زيأأعل  فو  دأأة فلاأأ إلبنأأإ د يلشأأ   ، فو  ةل أل فأأىل،  لل فشأأن  لف نشأأنل

 ع.5661-ه5116جرةل

 لضأأ  ءل فأأر،سلباأأ ل فسأأ    تلب أأةلبلاأأسلد أأ ل اأأسل فشأأجنيللللللللاال ررال  اليررجريص:
 ف ن يلألا ن تل،ل ل.لتل.للبأل(ل،ل  لل فإ نفةل،ل601)تل

  ه(ل،تحق أأأأأأق:لد أأأأأأرل فسأأأأأأالعل119:لباأأأأأأ ل نأأأأأأح  ل ف جأأأأأأ ج ل)لأ ررررررال  ال جرررررراج
 ع.5661-ه5191ب ل ي،مو  ةل فإرن ل

 ل)تن اا الرواة عل  أن راا النحراةإ ه(،تحق ق:محإأرلباأ ل606:باأ ل فحسأسل فْقلىوأىت
اأعل فتق ف أةل فلضيلبان ب  ل، فو  ةل أل فىل،  لل فل نل ف نب ل فق بنةل مؤنسةل ف 

لع.5696-ه5046ا ن ت
  ألن أأ ليلل:باأأ ل ف ن أأ تاإلنصرراب لرر    ررااس النررلب برري  ال صررريي  والكرر ليي 

ه(،تحق أأأقل  ل نأأأة: .لجأأأ  ةلم أأأن  لمحإأأأرلم أأأن  ل من ج أأأةل .للمضأأأ يل611)
ل.، .تد رل فا  ب، فو  ةل أل فىلمكا ةل فخ نج ل فق بنةل

 ح جأأأأأعل فنحأأأأأأ يلدإأأأأأن لدتإأأأأأ يلاأأأأأأسل فل:باأأأأأأ لاإليءررررراف لرررررر  شررررررف المفصررررررس
ل.، .ته(تحق ق: فر ا للم نىلان يل ف     ،ب   ءل فان ثل إنالم ل606ت)

  فق نأأأأ لد أأأأرل فأأأأن إسلاأأأأسلبنأأأأح  ل ف جأأأأ ج لباأأأأ لل:اإليءرررراف لرررر  علررررس النحرررر 
ل.، .ته(،تحق قل .م زيل فإ  ل ، فو  ةل فت فتةل،  لل فنل ئدل،ا ن ت111)ت

  للب إأأأرلد أأأرل فإ جأأأ  ل  أأأ يل ألنرفسأأأ ل،تحق أأأقل: فشأأأ ملدأأأ ل:باأأأ ال حرررر المحررري 
عل،  لل ف اعل ف  إ أةل1445-ه5011  فش ملد  لمحإرلم  ا، فو  ةل أل فى

لف ن يلا ن تل.
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 ه(ل،تحق ق:محإرلباأ ل فلضأيلباأن ب  ل160)ت ل ش  ف:لال رهان ل  عل ش القرآن
ل،ا ن تلف ن يل.5165  لل ف اعل ف  إ ةل

  جأأأأأأأأأأأاللل فأأأأأأأأأأأر،سل:لتغيرررررررررررص ال عررررررررررراة لررررررررررر    قرررررررررررص اللغررررررررررر يي  والنحررررررررررراة
ه(،تحق ق:محإأأأأأأأأرلباأأأأأأأأ ل فلضأأأأأأأأيلباأأأأأأأأن ب  ل، فو  أأأأأأأأةل فت ن أأأأأأأأةل655فسأأأأأأأأ  ط )ت 

لع.5616ل-له5166، فق بنةل فل ن  لل
 ه(ل،تحق أقل611 ف ن  تل ألن أ لي)تل:با لال لغص ل  الفر  بي  المذ ر والمؤنث

 ع.5666،  لل ف اعل فإصنية،مصن: .لمض يلد رل فا  بل، فو  ةل فت ن ةل

 لل ف اأأأ بل ف نبأأأ ل،باأأأ ل ف ن أأأ تل  ن أأأ ليلل:لال يررران لررر  غريرررب إعررررا  القرررران  
لعل.5666مصنلأل فق بنةل،ل

 بأأأ(ل،لشأأن  ل نشأأنعل:ل  إأأرلل116اأأسل ا  أأةل فأأر،ن ليل)ت ل:لتأويررس  يررلس القرررآن
 ع.5619صقنل  لل فان ثل ف نب ل،لمصنلأل فق بنةل،ل

   منتضأأأأأأىل ف ب أأأأأأريلل:محإأأأأأأرجرررررر اهر القررررررا    شرررررررف ترررررراو ال رررررررو   رررررر
ي ل ف  ب  ي،مو  أأأأأأأأأةل فحك مأأأأأأأأأة فان ثل ف نبأأأأأأأأأ ل،تحق ق:د أأأأأأأأأرل ف أأأأأأأأأنله(5146)ت

لع.5664-ه5054، ف  ي 
 ه(، فو  أأأأأةل أل فأأأأأىل656 ف قأأأأ ءل ف ك أأأأأني)تل:باأأأأأ ال  يررررران لررررر  إعررررررا  القررررررآن

لف ن ي.-ع،  لل ف اعل ف  إ ةلا ن ت5616-ه5166
  باأأأأأأأ لج لأأأأأأأنلمحإأأأأأأأرلاأأأأأأأسل فحسأأأأأأأسل فو نأأأأأأأ ل:ال  يررررررران لررررررر  تف رررررررير القررررررررآن

  ل، فو  أةل أل فأىل،مكاأعل إدأالعله(،تحق قل تصح ح:ب إرل   عل ف أ م064)
له.5046ل،ا ن ت  نالم ل،  للب   ءل فان ثل ف نب 

 فأر لل فا نسأ ةلتأ ندلله(5161)ت:محإأرل فوأ بنلاأسلد شأ للال حرير وال ن ير ،
ل.5690

 شأأأأأأأأأأأأأأ ملخ فأأأأأأأأأأأأأأرلزيأأأأأأأأأأأأأأسل فأأأأأأأأأأأأأأر،سل ف:للال صررررررررررررررريي تمءررررررررررررررم ن ال   رررررررررررررريي
فو  أأةل أل فأأىله(، ل نأأةل تحق ق: .د أأرل فلاأأ إل ح أأنيلباأأن ب  ل، 646 ألزبأأني)ت

لع.5661-ه5051
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 فأأر ا لل فو أأعل ف كأأ  لال صررريا ال ر رر   رر  مررلل علررم األ رر ا  الحررر ث :
ل.5661ل،ت ند،تقري لص فحل فقنم  يل، فو  ةل فت فتة

   ل.، .ت: فر ا للد رعل فن جح ل،  لل فنهضةل ف نب ةلا ن تال ي يق الصرل
  لمضأأ يلد أأرل فاأأ  بلل ت   أأقل:انجسان نأأن،تحق قال يرر ر النحرر ي للغررص ال ر يررص:

لع.5691-ه5041،مو  ةل فإجرل فق بنةل
  فأأأأأر ا للف ضأأأأأيل فسأأأأأ من ئ ،ل فو  أأأأأةل فن   أأأأأةللل  للدإأأأأأ لل:لال   يرررررر القرآنررررر 

ل.ع1446دإ ي،
  ه(،تحق أأقل  ا أأ ليل،ل  لل ف اأأعل956د أأ لاأأسلمحإأأرل فجنجأأ ن ل)ت:لال  ريفررا

ل.ا ن ت ف نب ةل
 ل نأأأةللرا عنرررر ال صرررريي ال  ليرررس اللغررر ي عنرررر الكررر ليي   رررع  قارن ررر  بنريررر :

نأأأأأكنرليةل،مؤنسأأأأأةل فتق فأأأأأةل فج م  أأأأأةلسأأأأأا م ف ج ةل .جأأأأأالللشأأأأأإدل فأأأأأر،سل، إب 
لع.5660

 (، فو  أأةل أل فأأىل،  لله646تمحإأأرل فأأن زيل)ل:لال ف ررير الك يررر و فرراتي الغيررب
لع.5695-ه5045 فل نلف ن يلا ن تل

 ق أأأقله(،تح111تد أأأ ل فحسأأأسلاأأأسلب إأأأرلاأأأسلد أأأرل فغلأأأ لل فنحأأأ ي)ل:باأأأ ال كملرررص
-ه5056،دأأ ف ل ف اأأعلا أأن تلف نأأ ي  ل نأأة:ظ   ل حأأنل فإنج ي، فو  أأةل فت ن أأةل

ل.ع5666
 ه(،تحق أأقل:غأأ ن ل أأر ليل911شأأإدل فأأر،سل فجأأ ليل):ال مجيررر لرر  علررم ال ج يررر

لع.1445-ه5015 إرل، فو  ةل أل فىل،مؤنسةل فنن فةل
 أ(للبأ5511 ف ن ن ي،ل نإ د يل قأ ل)تلل:تن ير األذهان    تف ير روف ال يان

 ع.5664 فو  ةل أل فى،ل فر لل ف طن ةل،ل ف ن  لأل غر  ل،ل
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  بأأأ(ل،ل166بأأأ(ل،ل  فسجسأأا ن ل)ت156صأأإ  ل)ت،لفألثلثررص   ررب لرر  األ ررراد
بأأأأ(ل،ل664،ل ي  هأأ لع،أأأيلفأأ ل ألضأأأر  ل،لف صأأغ ن ل)ته(100)ت  اأأسل فسأأأك  ل

ف اأأأعلنشأأأنعل:ل  غسأأأ لبلنأأأنل،ل فإو  أأأةل ف  ب ف ك أأأةل،لف، أأأ ءل ف سأأأ د  سل،ل  لل 
ل..ت  ف  إ ةل،لف ن يلألا ن تل

 :ج لأأأأأأأنلمحإأأأأأأأرلاأأأأأأأسلجنيأأأأأأأنللباأأأأأأأ جرررررررا ع ال يررررررران عررررررر  تأويرررررررس آي القررررررررآن
ل.ع5660مصن،مو  ةلمصولىل ف  ا ل فح    فو  ةل فت ن ة،،ه(154 فو ني)

 لل ف اأ بل،ه(615د رلبلمحإرلاأسلب إأرل فقنط أ )ل:با الجا ع أل لاش القرآن  
لع.5661 ف نب ل،مصن

  ه(،تحق ق: فأر ا لفخنل فأر،سل516فخ  أيلاأسلب إأرل فلن ب أريل): الجمس ل  النحر
لع.5696-ه5046    ة، فو  ةل أل فى،لمؤنسةل فنن فةلا ن تل

 فأأأأر ا للد أأأأرل فإأأأأن  لنأأأأ رلد أأأأرل:ل لجمرررر ت ال صررررحيي وال ك ررررير لرررر  ال ر يررررص
ل.، .ت ف  ل،مكا ةل فخ نج ل فق بنةل

 ل أ ظ ةللف أقل  إأ لل:لالجم ت ل  اللغرص ال ر يرص  رع ت رم المقارنرا  ال را يص. 
لع.5611مو  ةل أل ،عل ف غر  يةل،ل ف ن  لأل غر  ل،ل

  ه(ل،تحق أقل:مؤنسأأةل فنشأنل إنأأالم ل، فو  أأةل609و ننأأ ل): فج ا رع الجررا ع
له.5059 أل فىل

  مأةل فشأ ملب إأرل فصأ  ي): ل اشيص الصاوي عل  تف ير الجللي ه(ل5516ف الت
  للل،ل، فو  أأأأةل ألخ أأأأنةل،ل جأأأأعلتصأأأأح حه لفضأأأأ  ةل فشأأأأ ملد أأأأ لمحإأأأأرل فضأأأأ   

للل.،ف ن يل، .ت فج يلا ن ت
 تحق أأقل:د أأرل ف أأ للنأأ ف له(114)ت اأأسلخ ف يأأ ل:الحجررص لرر  القرررا ا  ال رر ع،

له.5045ا ن ت–شن  لمكنع، فو  ةل فن   ةلل،  لل ف
  د أأأأرل فأأأأن إسلاأأأأسلمحإأأأأرلاأأأأسلزنج أأأأةلباأأأأ لزلدأأأأة،تحق قل:نأأأأ  رل:ل جررررص القرررررا ا

   ع.5691-ه5041 ألفغ ن ل فو  ةل فت ن ة،مؤنسةل فنن فةلا ن تلف ن يل
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  ه(،تحق أق:لمحإأرد  ل فنجأ ل،  لل161 فلأاحلدتإأ يلاأسلجنأ ل)ل:با للنصااص
 .، .تف ن ي- ف اعل ف  إ ةل،ا ن ت

 فأأأأر ا لل إأأأأ للمحإأأأأرل شأأأأنل، فو  أأأأةل فا نأأأأ ةل،  للاللغررررص  درا ررررا  لرررر  علررررم :
 . 5696 ،مصن فإ  ل 

 لصأأ ح ل فصأأ فحل، فو  أأةل فن   أأةلل،  لل ف  أأ لف إال،أأ سللدرا ررا  لرر  لقرر  اللغررص:
لع.5614ا ن تل

  محإأرل سأ سلالررا ا  اللغ يرص عنرر ال رر  إلر  نجايرص القررن اللالرث الججرري. :
ل.5694آللي ن س، فو  ةل أل فىلا ن ت

  فأأأر ا لل سأأأ عل فن  إأأأ ل،  لللالررا رررا  اللججيرررص و الصررر تيص عنرررر ابررر  جنررر :
   .5694 فو   ةلا ن تل

  لع.5661-ه5059: .ب إرلمخا للدإنل،د ف ل ف اعلدرا ص الص   اللغ ي
  جأأأ يل أأأ نا ن  ل،تنجإأأأةلصأأأ فحل فقنمأأأ  يل، فج م أأأةللدرو  لررر  علرررم األ ررر ا:

 ع.5666 فا نس ةلت ندل

 ه(،تحق أأأق:ل119ق نأأأ لاأأأسلمحإأأأرلاأأأسلنأأأ  رل فإأأأؤ بل) فل:باأأأ لدقرررااق ال صرررريا
هل5016ل، مشأأأأأأقصأأأأأأ فحل فضأأأأأأ مس، فو  ةل أل فأأأأأأى،  لل ف ش ئن فأأأأأأر ا لل أأأأأأ ت ل

لع.1440
 جأاللل فأر،سل، نأال ف  أر يل، فو  أةلداللص ال نيص الصرليص ل  ال  ر القصرار. :

لدإ ي.ل1446عل،  لل فن يةلف نشنل1454-ه5015 أل فىل
 تحق أقل فأر ا للمحإأرلن  أيلطنيلأ ل:جإأعل شأنإللب  مير األ ريلد  ان الكميت 

ل،  للص  للا ن ت.1444 فو  ةل أل فىل
  لع.5666هل5196ل،مصن،: فر لل فق م ةلف و  دةل  فنشنلد  ان الجذليي
   للل آلف نأ ل:با ل فتن ءروف الم ان  ل  تف ير القرآن ال ريم وال  ع الملان  ،

 .، .تب   ءل فان ثل ف نب ل_ا ن ت
ل
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 تحق أأقل: .شأأ   لضأأ اله(110)ت كأأنلاأأسلمج بأأرل:باأأ ل  القرررا ا ال رر  ص لرر،
 ه.5044 فق بنةل– فو  ةل فت ن ة،  لل فإ  ل ل

  ه(لتحق ق:محإأأرل سأأسل161 فلأأاحلدتإأأ يلاأأسلجنأأ ل)ل:باأأ ل ررر  ررناعص اإلعرررا
ل.1444بنإ د يل ب إرللشريل، فو  ةل أل فىل،  لل ف اعل ف  إ ةلا ن تل

 أأةلر ا للد أأرل فإأأن  لنأأ رلد أأرد لل،مكا فأأ:جمرر ت ال صررحيي وال ك ررير اليررا س ل 
ل.، .تغنيعل،  لل  تح  ل ف نب ل

  اهأ ءل فأر،سلاأسلد أرلبلاأسلدق أيل ف ق  أ لشرف اب  عقيس علر  ألفيرص ابر   الر:
 ل أأمحمحإأأرل:لل نحررص الجليررس ب حقيررق شرررف ابرر  عقيررسه( م أأ ل اأأ ب:166)ت

-هل5044يل فأأأر،سلد أأأرل فحإ أأأرل، فو  أأأةل ف شأأأن ي،  لل فاأأأن ثل فقأأأ بنةللمضأأأ 
لع.5694

  د أأ لنأأ لل فأأر،سلاأأسلمحإأأرل: اأأ ل فحسأأسللشرررف االشررم ن  علرر  ألفيررص ابرر   الرر
 ل فأأأر،سلد أأأرل فحإ أأأرل، فو  أأأةل فت ن أأأةل أأأمحل:محإأأأره(،لتحق ق616 فإصأأأنيل)ت

لع.5616-ه5169،مو  ةلمصولىل ف  ا ل فح   ل ب   عل
 : رل .د أأرل فأأن إسل فسأأ رل  .محإأأل:تحق أأق، ه(611)ت اأأسلم فأأ شرررف ال  ررجيس

 .، .ت، فق بنةلار يل فإخا ي،بجنلف و  دةل  فنشن
 :فشأأأأأأأأ ملخ فأأأأأأأرلاأأأأأأأأسلد أأأأأأأأرلبل ألزبأأأأأأأأنيلشرررررررررف ال صررررررررريي علرررررررر  ال   رررررررريي 

ه(،تحق ق:  نأأأأأيلد أأأأأ يل فسأأأأأ  ل، فو  أأأأأةل أل فأأأأأىل،  لل ف اأأأأأعل ف  إ أأأأأةل646)ت
 .ع1444-ه5015ا ن تلف ن يل

 :  ه(،تحق ق: .صأأ  علباأأ ل666 اأأسلدصأأل لل ألشأأ    ل)تشرررف جمررس ال جرراج
 .، .ت،ا ن تإل،  لل ف اعلف و  دةل  فنشنجن 

 : يلآلضأأأأأ ل فأأأأأر،سلمحإأأأأأرلاأأأأأسل فحسأأأأأسل ألنأأأأأانلشررررررف شررررراليص ابررررر  الحاجرررررب   
 ل فأر،سلد أرل فحإ أرل أ  ل محتحق قلمحإرلن لل فحسسلومحإرل ف ف له(،699ت)

 .، .ت  لل ف اعل ف  إ ةلا ن تلف ن يل
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  : ل اأ بله( م أ165 اأسلبشأ عل ألنصأ ليل)تلشرف قير النرى و رس الصررى 
 ل فأر،سلد أرل فحإ أرل، فو  أأةل أأنأ  يل فهأربلااحق أقلشأأنإل وأنل فنأربل:محإأرلمح

 عل فإكا ةل ف صنيةلا ن ت.5660-ه5050 أل فىل
 : م أيلاأريعله(،تحق ق: .ب699تي) فنصأ ل ألنأانب  شرف الكاليرص ابر  الحاجرب

 ع.5669ي ق بل، فو  ةل أل فىل  لل ف اعل ف  إ ةلا ن تل

  ررس ه(،دأأ ف ل ف اأأعلا أأن تل601،سلاأأسلي أأ نل فنحأأ يل)ت:م فأأقل فأأرشرررف المفص 
ل) .ت(.

  تحق ق:م نأىلانأ يل ف    أ لله(606)ت: اأسل فح جأعشرف ال اليص نرم الكاليص،
 ع.5694،مو  ةل آل  بل، فنجال  شن ل

 لبنأأأإ د يلاأأأسل إأأأ  ل فجأأأ بنيل)تللالصرررحاف ، تررراو اللغرررص و رررحاف ال ر يرررص:
 عل  لل ف اأ بل ف نبأ ل،لمصنأألدو لل،لموأ بأ(لتحق قل:ل  إرلد رل فغل لل161
ل .ت.ل، فق بنة

  ه(، أأأنبعل شأأأن  ل:محإأأأ  ل115ت: اأأأسلنأأأالعل فجإحأأأ ل)  قرررا  لحررر ل اليررر را
لمحإرلش ظن.

  كأأأأأأأأنلمحإأأأأأأأأرلاأأأأأأأأسل فحسأأأأأأأأسل ف ب أأأأأأأأريلل:باأأأأأأأأ ل  قررررررررا  النحرررررررر يي  واللغرررررررر يي 
تحق ق:محإأأأأأرلباأأأأأ ل فلضأأأأأيلباأأأأأن ب  ل، فو  أأأأأةل فت ن أأأأأةل،  للله(116)ت ألنرفسأأأأأ 
ل.لل، .ت فإ  ل ل

 ل .لمحإأأ  لنأأ  إ يليأأ   تل،ل  لل فإ نفأأةللظرراهرة ال ح يررس لرر  الصررية الصرررليص،
لع.5696 فج م  ةل،ل  نكنرليةل

  فأر ا للب إأرلدل لأ ل، فو  أةل أل فأىل، فأر لللظاهرة ال نفيف لر  النحر  ال ر ر :
لع.5666-ه5051 فإصنيةل ف  ن ن ةل

 ق أأقل: .د أأرل:بنأأنيلف أأ نل،ت نيأأعل تحلال ر يررص الفصررح  نحرر  بنررا  لغرر ي جر ررر
 ع.5666 فص  للش ب سل، فو  ةل أل فىل، فإو  ةل ف  ب ف ك ةلا ن تل
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   ه(،تحق ق:مهأ لمأ زيل195 فحسسلمحإرلاسلد رلبل ف لت  ل)ل:با ال لس ل  النح
 فإ أأأأأأ ل ل، فو  أأأأأأةل أل فأأأأأأىل،  لل فل أأأأأأنل فإ  صأأأأأأنلا أأأأأأن تل،  لل فل أأأأأأنل مشأأأأأأقل

 ع.1445

  محإأ  لمحإأرله(،تحق ق195 فأ لت  ل) فحسسلمحإأرلاأسلد أرلبللبا ل:علس النح:
أأأأأأأأأأ ل،  لل ف اأأأأأأأأأأعل ف  إ أأأأأأأأأأةل،ل فو  أأأأأأأأأأةل   فأأأأأأأأأأىل،ا أأأأأأأأأأن تلف نأأأأأأأأأأ يل محإأأأأأأأأأأ  لنصت

لع.1441ه_5011
   نأأ رلخ أأال ف أأ   يل، فو  أأةل أل فأأىل: فأأر ا للبال لررس النح يررص لرر    ررا   رري  ي

ل.ع1446، ألل يل  لل فح مر
 بنأ مةل ألل يل: ااهأ لل  صأرل ف يأريل،  لللعلم األ  ا  لر    رب   ران  القررآن

 ع.1446دإ يل

 : فو  أأأأأأأةل فن   أأأأأأأةل،مكا أأأأأأأةل  نج أأأأأأأ ل  فأأأأأأأر ا للمحإأأأأأأأ  ل فسأأأأأأأ ن يعلرررررررم اللغرررررررص ،
 ع.5615 فإصنية

 :) ع.5616مصنل– .ظإ لل شنل،  لل فإ  ل لعلم اللغص ال اش )األ  ا 

 :  فخ  أأأأيلاأأأأسلب إأأأأرل فلن ب أأأأريل،تحق ق: .مهأأأأريل فإخ  مأأأأ ل،  .باأأأأن ب  للال رررري 
ل.5691غر  ل فس من ئ ل،  لل فنش رل 

 ه(،بدأأن بل601 ن ل)ت: سأأ سلاأأسلد أأ ل فهإأأرلالفريررر لرر  إعرررا  القرررآن المجيررر
لع.5665تلس نل ن ء تل،تحق قل: .محإرل سسل فن ل، فو  ةل أل فىل

 لف نأأأأ يلل–ه(،  لل فإ نفأأأأةلا أأأأن تل194محإأأأأرلاأأأأسلبنأأأأح  ل فنأأأأري ل)ت:الفجر ررررت
ل. .ت

 ل ل،لمصأأأأأنلد أأأأ  لباأأأأ ل فسأأأأ   ل،ل  لل فإ أأأأل:لالفيصررررس لرررر  ألرررر ان الجمررررر ت 
 ع.5615 فق بنة

  نج أأأأ لت فتة،مكا أأأأةل إ فو  أأأأةل ف: فأأأأر ا للباأأأأن ب  لبنأأأأ دل،لرررر  اللججررررا  ال ر يررررص
 لع.1441 فإصنيةل، فق بنةل
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  مو  أةلمصأأولىل ف أأ ا ل .مهأأريل فإخ  م :للر  النحرر  ال ر رر  ق اعررر وتي يررق،
ل.5666 فح   ل،مصن،

  : فت ن أأة،  لل فن ئأأرلل .مهأأريل فإخ  مأأ ل، فو  أأةلرر  النحرر  ال ر رر  نقررر وت جيرر 
 ع.5696-ه5046 ف نب لا ن تلف ن يل

 : مأأ لف ضأأيلج أأ ليلالقرررا ا  القرآنيررص برري  الرررر  الصرر ت  القررريم والحررر ث. 
 ع.1444 فو  ةل أل فىل غر  ل

 : فأأر ا للد أأرل فصأأ  للشأأ ب سلالقرررا ا  القرآنيررص لرر   رر   علررم اللغررص الحررر ث 
ل.، .ت فن شنلمكا ةل فخ نج ل  فق بنةل

  أأن ءةلفأأ ل فا ج أأ ل فصأأ ت (:ل .جأأ   للا  القرآنيررص لرر    ررب   رران  القرررآنالقرررا (
 .1455ظ   لدن  ، فو  ةل أل فىل،مؤنسةل  ناش لل ف نب للا ن تلف ن يل

 : مصأأولىلد أأرلقرررا ا  للن رر   ررل    عليرر  وآلرر  و ررلم وظ اهرهررا اللغ يررص. 
لهل،م هرل ف ح ثل ج م ةلبعل فقنبل.5014 فحل ظلن ف ل

  د أأرله(،تحق أأقل:594دتإأأ يلاأأسل ن أأنل)تل:ألاأأ ل شأأنلدإأأن لاأأسل ي  رري لك ررا
لعل،مكا ةل فخ نج ل  فق بنةل.5699-ه5041 فسالعلب ل يل، فو  ةل فت فتةل

  ع.5961:محإرلد  ل فاه ن يل،مو  ةل   ا للكياب ا يل ا  الفن ن 

 باأأ ل فق نأأ للالكيرراب عرر   قررااق ال ن يررس وعيرر ن األقاويررس لرر  وجرر ا الررر أويس:
ه(، فو  أأأأأأأأةل فت فتأأأأأأأأةلل،  لل ف اأأأأأأأأ بل ف نبأأأأأأأأ لا أأأأأأأأن تلف نأأأأأأأأ يل619نيل) ف مخشأأأأأأأأ
له.5041

 فإك لاسلبا لط فعل فق سأ للالكيف ع  وج ا القرا ا  ال  ع وعللجا و جججا:
 ل فأر،سللمضأ يل، فو  أةل فت ن أةل،مؤنسأةل فننأ فةل أه(،تحق قل فأر ا للمح011)

 .، .تا ن ت
ل
ل
ل
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   ف قأأ ءلب،أأ بلاأأسلم نأأىلل:باأأ اللغ يررصلالكليررا  لرر    جررم المصرريلحا  والفرررو 
علف و أأأعل  ضأأأأعلله(5460)ت فحسأأأ ن ل ف لأأأ يل ،  ا أأأأ لد أأأىلنسأأأأخةلخوت أأأةل بدأأأأرت

 ن أأأأأأأأةل،مؤنسأأأأأأأأأةلفه لنأأأأأأأأ ل .دأأأأأأأأرن يل ل يأأأأأأأأنلومحإأأأأأأأأأرل فإصأأأأأأأأنيل، فو  أأأأأأأأةل فت
لع.5669-ه5056ل،ا ن ت فنن فة

 )دأأالءل فأأر،سلد أأ لاأأسلل:لل ررا  ال أويررس لرر    رران  ال ن يررس ، ) تف ررير النررامن
 فو  أأأأأأأأةل فت ن أأأأأأأأة،لمو  أأأأأأأأةلمصأأأأأأأأولىل ف أأأأأأأأ ا ل فح  أأأأأأأأ للبأأأأأأأأأ(ل،105)تللمحإأأأأأأأأر
لع.5666،لل، فق بنة ب   ع

  له(،تحق أقل: .مخاأ ل656 ف قأ ءل ف ك أنيل)ل :باألإلعررا االل ا  ل  علرس ال نرا  و
  لل فل أأأنلف نأأأ يل–غأأ زيلط  إأأأ تل، فو  أأأةل أل فأأأى،  لل فل أأأنل فإ  صأأأنلا أأأن تل

ل.لع5666-ه5046لن لية– مشقل
  :  ل، .تا ن ت–ه(، فو  ةل أل فىل،  للص  لل155) اسلمنظ لل ان ال ر. 
 : 5660تإ عل س يل،  لل فتق فةلاللغص ال ر يص   ناها و  ناها. 

  : تحق أأأقل:  مأأأرلمأأأؤمسل، فو  أأأةل   فأأأىل،مو  أأأةل باأأأسلجنأأأ اللمرررع لررر  ال ر يرررص،
 ع.5691 ف  ن ل غر  ل

 :  ف  اأأ بل .ب إأأرلد أأ ل فأأر،سل فجنأأريل، فأأر لل ف نب أأةلاللججررا  ال ر يررص لرر  ال رررا
ل.5691ف    ل ت ند،

  غ فأأأعلف ضأأأيل فإو  أأأ ل،  لل فحنيأأأةللأثرهرررا لررر  ال ر يرررص الم  ررررةو لججرررص تمررريم:
لع.5619ف و  دةل غر  

 تحق أأأقل شأأأنإلله(106)ت  أأأ يل فنحأأأ يل ألنرفسأأأ ل:باأأأ لالم ررررت لررر  ال صرررريا،
 ت   ق: فأأأر ا للد أأأرل فحإ أأأرل فسأأأ رلط أأأعل، فو  أأأةل أل فى،مكا أأأةل  لل ف ن بأأأةل.ل

ل.ع5691-ه5041
 ه(،شأنإل تحق أق:لد أرل165ت ف    لب إرلاسليح ىلب  أعل)ل:با ل جالس ث لب

 .، .تمصن– فسالعلب ل يل، فو  ةل فت ن ةل،  لل فإ  ل ل
ل
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  ه(،تحق أقل:د أرل فسأأالعل104 فق نأ لاأسلبنأح  ل ف جأ ج ل)ل:باأ ل جرالس ال لمرا
ل.ل، .تب ل يل، فو  ةل فت ن ةل، ك مةل ف  ي 

 تحق أقل ت   أقلله(609)تضيلاسل فحسأسل فو ننأ د  ل فلبا ل:لل جمع ال يان،
:فجنأأأةلمأأأسل ف  إأأأ ءل  فإحققأأأ سل ألخصأأأ ئ  سل، فو  أأأةل أل فأأأىل،مؤنسأأأةل ألد إأأأ ل

لع.5666-ه5056ف إو  د تلا ن تلف ن ي
  اأسلدتإأ يل فلأاحللباأ ل:المح  ب ل  ت يي  وج ا ش اذ القرا ا  واإليءاف عنجا

د أأأأأرل فح أأأأأ  ل فنجأأأأأ للله(لتحق أأأأأقل:د أأأأأ ل فنجأأأأأريلن صأأأأأال  فأأأأأر ا ل161جنأأأأأ ل)
ل.، .ت فق بنة–  فر ا للد رل فلا إلبنإ د يلش   ،فجنةلب   ءل فان ثل ف نب ل

  محإأأرلد أأرل فحأأقلاأأسلغ فأأعلاأأسلل:باأأ للرر  تف ررير الك ررا  ال  يرر  الرر جي المحرررر
دو أأأةل ألنرفسأأأ ل،تحق أأأقلد أأأرل فسأأأالعلد أأأرل فشأأأ ف لمحإأأأرل، فو  أأأةل أل فأأأى،  لل

 .ع5661-ه5051 ف اعل ف  إ ةلا ن تلف ن ي.ل
 ل.5616 .ش   لض ال، فو  ةل فن   ة،  لل فإ  ل ل،مصن:المرار  النح يص
 تحق ق: .ب إأأأرلد أأأرل فإج أأأرلله(165)تاأأأسل فاسأأأانيل ف  تأأع: لالمرررذ ر والمؤنرررث،

 ع.5691،مكا ةل فخ نج ل فق بنةل،  لل فنف د ل  فني ال، فو  ةل أل فىل

  ل .لطأأ ل لد أأرلدأأ يلل،تحق أأقه(119)  ن أأ ليللباأأ ل كأأنلاأأسل:المررذ ر والمؤنررث:
لأل غأأأأر  ل،ل فو  أأأأةل أل فأأأأى فجنأأأأ ا ل ،  فو  أأأأةلع5619،لمو  أأأأةل ف أأأأ ن ل،ل ف أأأأن  
   .5696 فت ن ةل

 ه(،تحق ق: .لمضأ يلد أرل141:باأ لز نيأ ليح أىلاأسلزيأ  ل فلأن ء)لالمذ ر والمؤنث
ل فا  بل، فو  ةل فت ن ةل،  لل فان ثل فق بنةل.

 لمضأ يلد أرل فاأ  بل لصأالإل فأر،سله(تحق أقل: .196فإ أن ل): لالمذ ر والمؤنث
لع.5614 فه  يل،  لل ف اعل_ فجإه ليةل ف نب ةل فإاحرةل

  تحق أأأقلله(165)ت فو أأأعلد أأأرل ف   أأأرلاأأأسلد أأأ ل ف غأأأ يلل:باأأأ ل راترررب النحررر يي،
 .، .ت:محإرلبا ل فلضيلبان ب  ل،  لل فنهضةل فق بنةلمصن

ل
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 (،شن  ل ضأ و له655جاللل فر،سل فس  ط ل):لالم هر ل  عل ش اللغص وأن اعجا
 صأأحح ل دنأأ يلم ضأأ د ت ل د أأقل   شأأ  :محإرلب إأأرلجأأ  ل فإأأ فىل أأ ل د أأ ل

ا أأأأن تل-محإأأأأرل ف جأأأأ  يلومحإأأأأرلباأأأأ ل فلضأأأأيلباأأأأن ب  ل، فإكا أأأأةل ف صأأأأنيةلصأأأأ ر 
لع.5696

 مكأأأ لاأأأسلباأأأ لط فأأأعل فق سأأأ ل،تحق أأأقل: . أأأ ت لصأأأ فحل:ل يرررلس إعررررا  القررررآن
 .ه5046،ا ن ت– فض مس، فو  ةل فت ن ةل،مؤنسةل فنن فةل

  لج م أأةل ف  يأأ ل5 فسأأ من ئ ل،لطل .لف ضأأيلصأأ فحل:  رران  األبنيررص لرر  ال ر يررص،
 ع.5695بألأل5045ظ  ةل    بل،لل

 تحق ق:محإأأأأأرلد أأأأأ ل فصأأأأأ ا ن له(119)تج لنل فنحأأأأأ  ل:لباأأأأأ ل  ررررران  القررررررآن،
 ، .ت.، فو  ةل أل فىل

 ه(،تحق أأأقل: .بأأأربلمحإأأأ  ل ن دأأأةل156 فحسأأأسل ألخلأأأنل)ل:باأأأ ل  ررران  القررررآن
 ع.1454-ه5015 فت ن ةل،مكا ةل فخ نج ل  فق بنةل فو  ةل

 تحق أأأقل:محإأأأرلد أأأ له(141ز نيأأأ ليح أأأىلاأأأسلزيأأأ  ل فلأأأن ءل)ل:لباأأأ   ررران  القررررآن،
لع.5691-ه5041د ف ل ف اعلا ن تل،، فو  ةل فت فتةل فنج ل

  ه(ل،شأأأنإل155بنأأأح  لباأأأن ب  لاأأأسل فسأأأنيل ف جأأأ  )ل:باأأأ ل  ررران  القررررآن و عراتررر
 .5699ل،ا ن تعلش   ل، فو  ةل أل فى،د ف ل ف اع تحق قل: .د رل فج  يلد ر

 :  فن شأأأنلل فأأأى،  لل فل أأأنلدإأأأ يلو  أأأةل أل ف .ف ضأأأيل فسأأأ من ئ ل،  ررران  النحررر ،
ل.ع1444ل-ه5014،مكةل فإكنمة–ج م ةلبعل فقنبل

  تحق ق:  إأأأرلفنيأأأرللفأأأ د ل، فقأأأ بنةله(616)ت:ف أأأ   تل فحإأأأ يلل  جرررم األدترررا،
ل.، .تمصن

 محإرلبنإ د يلبان ب  ل فو  ةل فت ن ةل،  لل فل نللقرآنيص  جم األلفاظ واألعلش ال:
 .، .ت ف نب ل،  لل فنصنلف و  دةل فق بنةل

 محإأرلب إأرل  نأ ، فو  ةل أل فأىل،  للل:  جم المذ ر والمؤنث لر  اللغرص ال ر يرص
ل ف   لف إال، سل، .ت.
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 : م أأيلاأأريعلي قأأ بلل جأأ ل ألنأأإنل،من ج أأةل .بالم جررم المفصررس لرر  علررم الصرررب
 ع.5661ف ن يلل-و  ةل أل فىل،  لل ف اعل ف  إ ةلا ن ت ف

  لمحإأأرلفأأؤ  لد أأرل ف أأ   ل،ل  لل فج أأيل،للن الكررريمآالم جررم المفجررر  أللفرراظ القررر،
 ع.5699ف ن يلأ  ن تل،ل

  لن صأأنل فأأر،سلاأأسلد أأرل فسأأ رلاأأسلد أأ ل فإوأأنزي)تللالمغررر  لرر  ترتيررب الم ررر:
بأأأأنلف نأأأأ يل،ل  لل ف اأأأأ بلبأأأأأ(ل،لتصأأأأح حل فشأأأأ مل:لخ  أأأأيل فإأأأأ دل،لمأأأأر،نلبزل656

 بأل.5119 ف نب لف ن يلألا ن تل،للمض يل

  ه(،تحق ق:صأأأأل  يل016ف المأأأأةل فن غأأأأعل ألصأأأأله ن ل):  فررررردا  ألفرررراظ القرررررآن
أأأأأأأأأأ م تة–دأأأأأأأأأأرن يل     يل، فو  أأأأأأأأأأةل أل فأأأأأأأأأأىل،  لل فق أأأأأأأأأأ ل - مشأأأأأأأأأأقل  فأأأأأأأأأأر لل فشت

 .5016ا ن ت
 : ظأأأ   له(،تحق ق: 015د أأأرل فقأأأ بنل فجنجأأأ ن ل)المق صرررر لررر  شررررف اإليءررراف.

ل.5691 حنل فإنج يل، ز لةل فتق فةل  إدالعل،  لل فنش رلف نشنل، غر  ل
  ه(،تحق أأأقل:محإأأأرلد أأأرل196 ف  أأأ  لمحإأأأرلاأأأسل، يأأأرل فإ أأأن ل)تل:باأأأ المق ءرررب

لع.5660 إةل، فو  ةل فت فتةل،فجنةلب   ءل فان ثل إنالم ل فق بنةل فخ فقلدض
   أأأرل فسأأأا لل فجأأأ  ليل،تحق ق:ب إأأأرلدله(666)ت: اأأأسلدصأأأل لل ألشأأأ    المقرررر 

لع.5615 د رلبل فج  ليل،مو  ةل ف  ن ل، غر  ل
  فو  ةل أل فأىل بأ(609 فلاحلمحإرل فشهننا ن ل)لتللبا  :الملس والنحس ،

لبأل.5151  لل فنر ةل فجر،رةل،لمصنلل
 : تحق أقل: فأر ا للفخأنل،ه(666تباأ ل فحسأسلاأسلدصأل ل)المم ع ل  ال صريا

 .ع5666مكا ةلف ن يلن شن يل، فر،سل    ة، فو  ةل أل فىل
 : ه5110،،ا أأأن ت .تإأأأ عل سأأأ يل،مو  أأأةل فننأأأ فةل نررراهل ال حرررث لررر  اللغرررص-

 ع.5666
  مكا أةلمصأنل،لمصأنلل فو  أةل فت ن أة،،ل .ل  إأرل  إأرلاأر يل،لن تلغص القررآن

ع5664 فق بنة،ل
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 : د أأأأرل ألم أأأأأنلمحإأأأأرلبمأأأأأ سل ررررنجل األمفررررري األو ررررر  لررررر  الررا رررررص النح يرررررص
 غأأأأأأر  ل-ا أأأأأأن ت،لمكا أأأأأأةل  لل فانب أأأأأأةل-أل فى،مؤنسأأأأأأةل ألد إأأأأأأ  ف ل ، فو  أأأأأأةل 

 ع.5616-ه5166
 : د رل فصأ  للشأ ب سل،مؤنسأةل فننأ فةلا أن تللالمنجل الص ت  لل نيص ال ر يص. 

 ع.5694

 : نصأأنلاأأسلد أأ لاأأسلمحإأأرلباأأ لد أأرلبللالم  رري لرر  وجرر ا القرررا ا  وعللجررا
مأأأني ل،تحق أأأأقل  ل نأأأأةل فشأأأ ن زيل فل لنأأأأ ل فلسأأأ يل فنحأأأأ يل فإ أأأأن  ل أأأ اسلباأأأأ ل

 .لل5661-ه5050 .دإنل إر يل ف   س ل، فو  ةل أل فىل
 : ب إأأأرلد أأأرل فسأأأا لل فجأأأ  ليل،ل فو  أأأةل فت ن أأأة، فإجإعل ف  إأأأ لنحررر  ال ي رررير. 

ل.5690 ف ن   ل
 : فن جحأأأأ ل،مو  أأأأةل  للنشأأأأنل فتق فأأأأةلل .د أأأأرعالنحرررر  ال ر رررر  والرررررر  الحررررر ث 

   ع.5611  نكنرليةل

 ب إأأأرلد أأرل فسأأأا لل فجأأ  ليل،مو  دأأأ تل فإجإأأعل ف  إأأأ لل فأأر ا لم ررران  :نحرر  ال
 .5691 ف ن   ل

 :  تد   ل سسل، فو  ةل فت فتةل،  لل فإ  ل لمصنالنح  ال ال. ،. 
  تحق أقل:محإأرلله(611)ت ف ن أ تل ألن أ ليلل:باأ لن هص األل ا  ل    قا  األدترا

ل.، .تبا ل فلضيلبان ب  ل،  لل فنهضةلمصنل فق بنةل
 د أ له(،بشأن  ل:911 فخ نلمحإرلاأسل فجأ ليل)لبا  ا  ال ير :النير ل  القرا

 .ل، .تمحإرل فض   ل،  لل ف اعل ف  إ ةلا ن تلف ن ي
 :  باأأ ل  أأ يل ألنرفسأأ ل، فو  أأةل أل فأأىل،  للج أأيلالنجررر المرراد  رر  ال حررر المحرري

لف و عل  فنشنل  فا زيعل، .ت.
 جأأأأأأأأاللل فأأأأأأأأر،سل فسأأأأأأأأ  ط ل:لهمررررررررع الج ا ررررررررع لرررررررر  شرررررررررف جمررررررررع الج ا ررررررررع

ه(،تحق ق:ب إأأأأأرلشأأأأأإدل فأأأأأر،سل، فو  أأأأأةل أل فأأأأأىل،  لل ف اأأأأأعل ف  إ أأأأأةل655ت)
لع.5669-ه5059ف ن يلل-ا ن ت
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  ف    لشإدل فر،سلب إأرلاأسلمحإأرل فإ أن  للبا :ن ا  ال  ان اوليا  األعيان و 
(ل،لتحق أأأأأقل فأأأأأر ا للب سأأأأأ يلد أأأأأ  ل،ل  للصأأأأأ  لل،لله695ت أأأأأ اسلخ  أأأأأ يل)ل

 عل.5611ا ن تل،ل

ل
 الرسائل واألطاريح

ل
  ل فسأ ف ل طن  أةل  اأ ل علل: .صأ  إلد أ  بنيص الصرليص ل  د  ان ا ر  القيس أل

ل.منش لةلد ىل)  نانن (ل5619ظ  ةل آل  بلج م ةل فق بنةل
 : ل فأرلموشأنلنأأ  ر يلأثرر اللججرا  لر  ال  جير  اللغر ي لرر    رب   ران  القررآن

 .1446ظ  ةل فانب ةلج م ةل  ايلطن  ةل  ا ل عل، ف  طعل،ب
   القرررررررآن لألمفرررررري األو رررررر  لرررررر  الكيرررررراب لل  نيري)درا ررررررص أثررررررر   رررررران

ظ  ةل فانب أأأأأأة) اسلريللنأأأأأأ فةلم جسأأأأأأا ن،ظ  ظأأأأأأعلمحإأأأأأأ  ل سأأأأأأ سل ف ب أأأأأأنح يررررررص(:
 ع.1440لشر(،ج م ةل غر  ل

  ال  ليررس الصرررل  والصرر ت  لرر  اللغررص ال ر يررص   رر  نجايررص القرررن الراتررع الججررري
 ع.ل5666إسانصنيةل   ةل آل  بل فج م ةل فل،لدرلب ش لد   ل،لن فةلم جسا ن:

 :  أأةلل  ل فإسأأ فنل،بطن  أأةل  اأأ ل علل،لدأأرلن إأأةل أأ ال  ليررس اللغرر ي عنررر الفرررا   
 .1449 فانب ةلج م ةل  ايل

 

 نأأ  رلد أأرلبلد أأ لفرري لرر    اترر  )  رران  القرررآن(:الرررر  النحرر ي عنررر األم
 ع.1455ج م ةلمؤتةللإ ،لن فةلم جسا ن، فخت 

 :)نأن يلالصرب بي    ان  القرآن للفرا  و  ان  القرآن لألمفري )درا رص   امنرص
 ع.1441ظ  ةل فانب ةلف  ن تلج م ةل غر  ل،نا للط ل،لن فةلم جسا نل
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 ر يررص الصررا  ص )درا ررص نرريررص تحليليررص ظرراهرة ال ماثررس عنررر ترر ال  األ رر ا  ال 
د أأرل فأأن إسلاأأسل سأأسل ف أأ ل ل،لنأأ فةلم جسأأا نل  شأأن  ل فأأر ا للا رر قراايص (:
 فإإ  أأأأأةل،،ل   أأأأةل ف غأأأأأةل ف نب أأأأةل،ج م أأأأةلبعل فقأأأأنبلع5699-5691تإأأأأ عل سأأأأ يل

 . ف نب ةل فس   ية
 

 البحوث 
 ل فسأنةل1 ل،ل ل فج م أة فت أ ف  ل،لمج أةل   أةل فإ أ لى .ليح أل:ل ريغص المصررر،

لع.1444بأل5014، فت ن ةل
  ل  ل  إأأرل فسأأ من ئ ل،لمج أأةل فضأأ  ل .لباأأن بل: يرراكلص اللفررل والنرررر الرر  الم نرر

ل،ل فه يةل ف    لف  ن يةل  ف غةل ف نب ةل.ل5699،لش  طل،ل5 
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